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  گفتار پيش
  

ه                ران ب ه در ای ساها آ ان آموزشگاه آلي اد  «این آتاب مخصوص معلم انون ش مشهورند،  » ىآ
د،          ىى نيستيد م  اگر احيانا شما معلم آانون شاد     . نوشته شده است   تفاده آني اب اس ن آت توانيد از ای

اد          . این آار باید خود را یك معلم فرض آنيد        ى  و برا  انون ش ى نظر به این آه غير از معلمان آ
ى شبانان، شماسان و    تواند برا   ىى نيز آه با تدریس سر و آار دارند، این آتاب م           خادمين دیگر 

د  د باش ز مفي ران ني را . دیگ اب ب ن آت انای ده ى معلم ته ش اتى نوش ه تجربي دریس آ ر ت ى در ام
ا م  داشت د و ب رده ان رم آ ه ن وزش دست و پنج ست   شكالت آم ذات و شك د و خالصه ل ا ان ى ه

دگ شاید با دیدن عنوان آتاب، فكر آنيد محتو. اند تدریس را چشيده   ى و تعليمات  ى آن درباره زن
اره تعليمات اساس ا درب سيح است، ی ا صحبت از روش م وده و ی راد فرم سيح ای ه م ى است آ

ارت است از بررس   » یاد دادن به روش مسيح «. تهيچ آدام اینها نيسى  ول .تدریس است  ى عب
  .شود ىرو م ى با آن روبه آه هرمعلم آانون شادى مهمده حالت و وضعيت

  
اب مقدس                ىبعض اب روش آت تن روش        ها ممكن است سؤال آنند آیا روش این آت ا گف ى است؟ ب

ا وفق دادن               آتاب مقدس  ایق،  ى منظور این است آه با حقایق آتاب مقدس شروع شود و ب آن حق
ن    ىى نمچنين روشى  ول.ى روزمره خاتمه یابد   زندگبه   د روش مشخص و روش ه   توان ى باشد، ب

ا م      ى مسيح ها  ى آه دیده شده آتاب    طور ه ادع اب مقدس نوشته شده             ىى آ د براساس آت د،    آنن ان
سير  اغلب به آ   ه قضاوت م                تاب تف ه بطور یك جانب بيه هستند آ ام      ىى ش ه تم د و درنتيجه ن آنن
ه       .آنند ىكار مى از آن را تأآيد و بقيه را ان  بلكه قسمت  حقایق را  م آ در ه دریس هر ق  یك عمر ت

رد، نم           ام گي د            ىبا دقت و صداقت انج ه ده ه حقيقت را ارائ د هم س    .توان ار عي ا ایجاب      آ ى طبع
ز آموزش     ى را برنامه  ازاین روش انتخاب  ى  قسمت. ى درپيش گرفته شود   ى انتخاب آند روش   ىم ى ری

سمت ين مى دیگر راو ق م تعي د ى معل واد درس.آن ه م ودن تهي ر اساس راحت ب ا  انتخاب ب ى، ی
ه   آند از موضوعات     ىى م در نتيجه معلم سع   . گيرد  ىآنند صورت م    ىى مشكل ایجاد نم   مطالب ى آ

   . آورد بپرهيزد ىسؤاالت مشكل و پيچيده همراه م
  



زرگ و مجهز است، ول             ى  رستوران شتریان      را درنظر بگيرید آه بسيار ب آن حق انتخاب     ى م
د  ذا را ندارن اب م  غ ودش انتخ پز خ ذای   ى؛ آش ه غ ه چ د آ راآن زد ى ب شتریان بپ د .ى م  هرچن

ه    ى چ توان تهيه آرد، ول     ىى را م  رستوران از هرنظر مجهز است و هر نوع غذای         ون انتخاب ب
دت          د از م م خوراآ                    عهده آشپز است بع وع خوراك و آن ه ا یك ن ه   ى آشپز ممكن است تنه ى آ

ذا   از این گذشته حت.تر باشد بپزد ى دیگر راحت  ها  خوراك از   اش  تهيه ه نظر    ى اگر غ ى آشپز ب
  .خودش بهترین غذا باشد، باز ممكن است باب طبع مشتریان نباشد

  
ار             .شباهت به آشپز نيست     ىمعلم نيزب  م را ی ه معل ا    آوشش ما در این آتاب این است آ يم ت ى ده

ه   راك روحان ى خودش غلبه آند و خو     بتواند بر اعتقادات شخص    اش  ى را تهيه آند آه هرچند تهي
امين        ى چيز مشكل است ول   ه ویت ذای        ى است آه شاگردان ب واد غ ا و م د   ه از ى  یك . ى آن نيازدارن

رار م   ب تك ه را مرت ن جمل دس ای اب مق گاه آت تادان آموزش د  ىاس ين دو «آن ت ب وال حقيق معم
يش از حد دریك        .ایم  آردههمه ما ناخودآگاه یا آگاهانه این را درك         . »افراط وجود دارد   د ب  تأآي

وگير      شود ىتعادل محقيقت باعث بهم خوردن    ریط جل ا تف راط ی د از اف شه بای رد ، همي ثال  .ى آ  م
. آند تا نجات خود را از دست ندهند  ىداران را حفظ م     این تعليم را درنظر بگيرید آه خدا ایمان       

اگر تأآيد . خيال خواهند شد ىران بدا اگر تأآيد زیاد بر این قدرت حفاظت خدا بشود دیگر ایمان          
اد رو ازی درت و     نى آوشش ایم يض و ق ن است ف شود، ممك ود ب ات خ ظ تج ت حف داران جه
  .ارزش شمرده شود ى بىى به آلحمایت اله

  
وقعيت        ریط                    البته نباید در هر مورد و م راط و تف ا اف ين دو قطب مخالف ی ى حقيقت را درست ب

د   ىى از حقایق آتاب مقدس این اصل صدق نم          درمورد برخ  .دانست ورد وظایف      . آن ثال درم م
ن دو        ى نم ى نسبت به خود و نسبت به خدا داردیك مسيح  د درست در وسط ای شود گفت او بای

ه قطب         بلكه یك مسيح   .وظيفه قرار گيرد   دا       «ى هرچه ب ه خ سبت ب ر شویم      نزدیك » وظایف ن ت
يد         همواره ا درحين مطالعه این آتاب     . بهتر است  ورد  . ین دو نظریه را به خاطر داشته باش درم

ال         برخ ایر موضوعات دوم          ى از موضوعات نظریه اول صادق است، درح ورد س ه درم ى ى آ
اه     ىمصداق پيدا م   م تلفيق    آند، و گ ودن         . ى از هر دو    ى ه ارم اهميت جالب ب ثال در فصل چه م

ب آن است آه درست  توان گفت تدریس خو    ىم. درس و نيز اهميت نياز شاگرد تأآيد شده است        
از شاگردان   «و  » جالب بودن درس  «ى  در وسط این دو قطب یعن      ه باشد     » ني رار گرفت ى  ول  .ق

ه  ى نيست، در حلدر تدریس آار مفيد» دادن«بينيم آه     ىدر درس دهم م    د و  » آاشتن «ى آ مفي
  .ى استپس حفظ تعادل بين این دو قطب آار باطل. ى استپردوام و مطابق موازین مسيح

  
شأ             ىآغاز م   ى است آه با آاربرد حقيقت        آتاب» دان به روش مسيح   یاد  « ا اصل و من ه ب شود ن

د راه حل         ىى را درنظر م     توان گفت مشكل اساس       ى ده موقعيت یا م    .حقيقت رد و بع ای   گي را ى  ه
م بوجود                      .آند  ىپيشنهاد م ى حل آن    برا ه نخستين مشكل را خود معل د گفت آ ارف بای دون تع  ب
اب مقدس           برخالف آن چه ممكن است برخ           این ده مشكل   !آورد  ىم امال آت د، آ ى ى تصور بكنن

ابراین وقت    .ى مسيح خود نيز معلم بود     است چون عيس   م مسيح          بن سائل و مشكالت معل ى را  ى م
س       ىى توجه م  آنيم، در واقع به مشكالت      ىى م بررس ان عي وده است،         آنيمكه در زم م ب ى مسيح ه
شكالتیعن م داشت وقتى م سيح ه ه م ردم رى آ يم مى م د و آزاد  ىا تعل ا حقيقت را بپزیرن داد ت

  .شوند
  

  :توان گفت آه ىشود م ىى آه در این آتاب مطرح مدر مسائل
  .رو شد ى مسيح با تمام آنها روبهعيس -١
 .رو هستند ى نيز با آن روبهمعلمان مسيح -٢
 .ى در زمان خود بكار بردى است آه عيسهای بهترین راه حل این مسائل همان -٣



  
يچ وجه        ى از مسائل آوچك    از این مسائل خود دنيای     البته هرآدام  ه ه تر هستند و این آتاب ب

ه سو      ى برا. ن مسائل نيست  ى تمام ای  قادر به ارائه راه حل برا      از ب د دست ني ار بای ى این آ
س   زرگ، عي تاد ب دگ  اس يم و از زن سيح دراز آن م س  ى م ك معل د ی شق ى او مانن رم

تاد      ى از اهداف این آتا    توان گفت یك    ىم.بگيریم ه اس شتر ب م را هرچه بي ب این است آه معل
ان حقيقت را درس م         آس. ى مسيح شبيه سازد   خود عيس  س       ىى آه هم ه عي د آ ه     ه ى مسيح ب
ردم م ت  ىآموخت، نم ىم ا اس ه او را ب د آ شكر نكن دا را ت د خ اخته توان ار س زرگ همك اد ب
وا       ى آه تدریس به عنوان    از زمان . است دریس   ى درس از رو    یك علم شناخته شد، محت ش ت

ورد نظر       ى هرآدام راحت  ى بررس البته برا . دمجزا ش  ا را م ه آنه تر است آه بطور جداگان
رار داد ن دو را یعن  ى  ول.ق شتربتوانيم ای م   هرقدربي ا ه وا و روش درس دادن را ب ى محت

س   به طور . ى درتدریس عاید ما خواهد شد     بياميزیم، نتيجه بهتر   شده  ى آه در حكایت پ ر گم
ا موضوع اصل آن            آند، به طور     ىمسيح این آار را م    ) ٣٢-١١: ١۵لوقا  ( ه حكایت ب ى آ

س          . آميزد  ىآه بخشش است درهم م     ى احتماال این خصلت ادغام محتوا و روش در زمان عي
اد         ى   ول  .ى بود رایج بوده است    ى غير علم  مسيح آه اجتماع   انون ش ان آ م معلم ى امروزه ه

  !ندآن ىى هم مگيرند و آار درست ىاز این خصلت بهره م
  

شهود است    امال م ا روش آ وا ب ق محت ن تلفي اب ای ن آت ر ای ع. در سراس ر ى س ده در ه ش
ورد م درس مم ه معل ين آن چ اد م ىى ب ه آن را ی د و چگون د رابطه ىده دا ده اد آن  .ى ایج

اس شخص   ا تم ده و ب شه زن سيح، همي اد دادن م ودروش ی زاز راه دور درس .ى ب  او هرگ
دگ  .ى او جدا سازد    مسيح را از زندگ    هيچ آس قادر نيست تعليمات    . نداد او ى و تعليمات      زن

ود  ك ب ل تفكي سيح . غيرقاب ان م م معلم روزه ه د آام س ى بای د عي د مانن سيح، وشش آنن ى م
      .ى آنند و درس بدهندزندگ
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  تعليم يا موعظه؟: فصل اول

آتاب (را بوسيله آالم نوشته شده ) مسيح(گويند بهترين موضوع آن است آه آالم زنده  ىم
ى اين تعريف نه فقط براى ول. ضاهر آند) ى واعظسخنران(توسط آالم گفته شده ) مقدس

چه بسا اتفاق افتاده آه . ى باشدى تعليم نيز تعريف خوبتواند برا ىلكه مآند ب ىموعظه صدق م
اند آه پيام  ى بعد از اين آه تئريس را تمام آرده، شاگردان از او تشكر آردهمعلم آانون شاد

ى را موعظه آرده است و يا نيز اتفاق افتاده است آه از يك مبشر آه موعظه ى خوببشارت
ى ثابت آرده آه مسيح ها ى آتاب مقدسى از روه بسيار عالآرده از اين آ ىى مبشارت
ى بين موعظه و ى چشمگيرها تفاوت. اند ى تشكر آردهى چنين تعليم عالدهنده است، برا نجات

پس اول به تشابهات اين دو  .ى نيز دارنددر عين حال اين دو وجه اشتراك چندى تعليم است؛ ول
  .شماريم ى دو دارند برمى را آه اينهاي پردازيم و بعد تفاوت ىم
  

  تشابهات
  :موعظه و تعليم در نكات زير با هم شبيه هستند

  .اند ى شدهگذار هر دو برآتاب مقدس پايه -١
 .ى هر دو بشارت استهدف اصل -٢
 .القدس برخوردار باشند تا بتوانند مفيد واقع شوند هر دو بايد از مسح روح -٣
 .اده آنندى خوب جهت ايجاد ارتباط استفها هر دو بايد تكنيك -۴
 .ى به وقف و تعهد گوينده پيام داردموفقيت هر دو بستگ -۵
  ها تفاوت

ود ى خى براآنند معتمان آانون شاد ىفكر مى  برخ.ى هستند؟ نهپس ايا موعظه و تعليم يك
گرچه موعظه و تعليم وجه . آنند ىى موعظه ما ى هستند آه به گروه سنى ويژهواعظان آوچك
  : آم در دو مورد با يكديگر فرق دارندى دست ى دارند ولاشتراك چند

تواند عالوه بر  ىيك معلم مى  يعن.ى نيستتعليم مانند موعظه محدود به سخنران -١
ى، سؤال و جواب و ى و بصر، وسايل سمعى مثل بحثى ديگرها ى از روشسخنران

شود  ىى ايراد مى گروه بزرگدر اآثر آليساها چون موعظه برا. غيره نيز استفاده آند
ى آه معلم تواند پيام خود را ارئه دهد؛ در حال ىى معليم، واعظ تنها بوسيله سخنرانتا ت

ى مختلف ها تواند از وسايل و روش ىى سر و آار دارند متر چون با گروه آوچك
  .استفاده آند

به يك درس منحصر و . المدت است ى دارد و طويلتعليم نسبت به موعظه حالت تداوم -٢
ى از تر ديد وسيع. ى بهم پيوسته استها ى درسل يكسرشود بلكه شام ىمحدود نم

اند  ى شدهريز ى آه زنجيروار به هم پيوسته و برنامهى حقايقموعظه دارد و با يكسر
 .سر و آار دارد

  
ها همين دو  ترين اين فرق ى مهمشايد فكر آنيد آه بين تعليم و موعظه بيش از اين فرق است، ول

در آار هست تا ى  شتيد فكر آنيد در موعظه احساسات بيشتر.مورد است آه در باال اشاره شد
 موعظه است آه قلوب تر از آيا به نظر شما تعليم خشك. چندان مهم نيستى فرق در تعليم ول

 ما .تواند و بايد اين چنين باشد ىآورد؟ تعليم نيز م ىآند و آنها را به هيجان م ىمردم را لمس م



ى بينيم آه آار ما خيل ى با مقايسه با آار واعظ م.ين ياد بگيريمى چيزها بايد از واعظمعلمان خيل
  .اطالع هستيم ىى آه خود ما از آن بتر است در حال وسيع

  
  ترآيب 

ى خدمت خود از آتاب اشعياء نقل قول آرد در ابتدا. مسيح خود هم معلم بود و هم واعظى عيس
بشارت ...را آه مرا مسح آرد تاروح خدا بر من است زي«:ادو آن آلمات را به خودش نسبت د

شناختند، او را معلم  ىيح را مى آهمسبا اين حال اآثر آسان). ١٨: ۴، لوقا ١: ۶١اشعياء (» دهم
دانيم آه تومعلم هستى  ىى استاد ما«: ى پيش او امد گفتنيقوديموس وقت. آردند ىو استاد صدا م

ى اين حقيقت را دهد وقت ىه ما دست مى بچه نشاط). ٢: ٣يوحنا ٠» ...ى ا آه از جانب خدا آمده
داد ما نيز بايد  ىهمان طور آه او حقيقت را تعليم م! يح همكار هستيمى مسيابيم آه با عيس ىدرم

معلم آليسا، با خود آليسا نيز . ى مسيح پيدا آنيمى با عيسيم؛ رابطه خاصآن را به مردم ياد ده
ى است آه هاي ها، طرز فكرها، و فعاليت او ناقل تمام ارزش. ى داردا نسبت و رابطه ويژه

با وجود . ى مسيح را به شكل زنده و پويا در اعصار گوناگون حفظ آرده استى عيسليساآ
  .باشند آليسا نيز ادامه حيات نخواهد داشتى آليسا، اگر معلمان ناصل و منشأ اله

  
  تعليم و بشارت

ى مت(» ...ها را شاگرد سازيد متپس رفته همه ا«: ى مسيح به شاگردانش دستور دادعيسى وقت
اين طور آه از تجربه .ى بشارت را به طورمشترك در نظر داشتى و آن، جنبه تداوم)١٩: ٢٨

آيد بلكه نتيجه  ىى در شخص به وجود نمى و آنشود، تولد تازه فور ىنجات مردم استنباط م
ى سرا  خواجهدرموردى  حت.گيرد ىى قلب و فكر است آه توسط تعليم صورت مى آمادگيكسر
: ١۶اعمال (ى و زندانيان فيليپ) ١٠اعمال (، خانواده آرنيليوس )۴٠-٢۶: ٨اعمال (ى حبش
ى يك  اين آمادگ.اند ى مسيح را پذيرفتهى و فكرى قلبشود گفت آه بدون آمادگ ى، نم)٢۵-۴٣

اش  يك هرم را درنظر بگيريد آه پايه. ى در برداشته استمرحله تعليم و مطالعه و يادگير
ى لين هرم را افزايش دهيد مجبوريد  حاال اگر بخواهيد بلند.»موعظه«باشد و بلنديش » تعليم«

ى اين آه ابعاد يك ساختمان برا. به موعظههمين طور است نسبت . تر سازيد اول پايه را وسيع
  .مناسب داشته باشد بايد هر دو بعد آن به تناسب بزرگ شود

  
  ديدگاه معلم

  : ى باشديم خود سه ديدگاه داشت آه بايد ديدگاه هر معلم مسيحمسيح نسبت به تعلى عيس
ى آه در آنيسه ناصره از آتاب اشعيا ل، نقل قولمثا(ى از تعليمش موعظه بود قسمت -١

  ).١٨: ۴آرد، لوقا 
-١٨: ٢٨ى تممثال، فرمان بزرگش به رسوالن (ى خدمت خود ادامه تعليمش در ورا -٢

٢٠.(  
 ).١۵ و ١۴مثال، يوحنا (دند ى آه زيردستش بوتربيت ويژه آسان -٣

ى  با هر گروه سن.ى را تشكيل بدهدتمام اين سه نكته در تععليم مهم هستند و بايد ديدگاه هرمعلم
بايد شاگردانتان را تحت تأثير . ى يك واعظ بدانيدآه آار داشته باشيد، بايد خود را تا حد
تر از اين   با اين حال بايد ديد وسيع.شان را جلب نماييد بگذاريد، اخطار آنيد، اعالم آنيد و توجه
. آنند ىاند در دنيا عمل م ى شاگردانتان با آنچه ياد گرفتهداشته باشيد آه عمر شما به سرآمده ول

  :گويد ىى دارد آه مقطعه شعرى ديكينسن ى املشاعر امريكاي
ات آه گفته شد، حي گويم، درآن لحظه ىميرد، من م ىى گفته شد، مگويند، سخن وقت ىم«
  .»يابد ىم
  



 شايد شما فكر .گذاريد بسيار اهميت دارد ىآه شما به عنوان يك معلم بر شاگردان مى تأثير
ى ى به خاطر اين آه آسشايد حت. يسا چندان اهميت نداردآنيد آه آارتان در ملكوت خدا با آل ىم

اشته باشيد آه بايد اين حقيقت را در مد نظر دى ول. آند مأيوس بشويد ىى نماز آارتان قدردان
دهد و از اين نظر آار بسيار  ىگذاريد شخصيت آنها را تغيير م ىى آه شما بر شاگردان متأثير

 پس آوشش آنيد آه خوب درس بدهيد و افراد را تربيت آنيد و .ى به عهده داريدرمهم و خطي
 عده چند نفر آه خوب تربيت شده باشند بهتر از. دى آار خدا متخصص بار آوريآنها را برا

  .اند يدهى آموزش دتوانند بر دنيا تأثير بگذارند آه به طور سطح ىى مزياد
  

  ها روش
ى گوناگون ها ى از مشخصات تعليم خوب آن است آه از روشهمان طور آه قبال اشاره شد، يك

خواهيم به طور مفصل و آامل  ى البته در اين جا نم.معلم نبايد فقط حرف بزندى  يعن.بهره گيرد
ى مهم تدريس ها ه روشبينيم اشاره ب ىى الزم مى تدريس صحبت آنيم، ولها روشدرباره 
  :بنماييم
توان از وقت  ى در اين روش م.ترين روش تدريس است ىاين قديم: ىروش سخنران -١

توان مطلب  ىى مى در وقت معين، بيش از هر روش ديگرحداآثر استفاده را آرد، يعن
أآيد ى موضوع درس ماند و تتوان رو ىى مشايد بيش از هر روش ديگر. ارائه داد

ى از اين روش استفاده آند ممكن است روش بسيار ا هتجرب ىبا اينحال اگر معلم ب. آرد
  .ى بهره گرفتى و بصراز وسايل سمعتوان  ىجبران اين مدت مى  برا.ى باشدخشك

ى به آار انداختن فكر شاگردان است به بهترين روش برا: روش سؤال و جواب -٢
مشكل بتوان تمام سؤاالت را قبال طرح . مربوط باشد آه سؤاالت مناسب و ىشرط

 بنابراين امكان دارد اين .ى خواهد دادهاي داند شاگرد چه جواب ىآرد؛ چون معلم نم
حسن آن روش آن است آه شاگرد را وادار به ى  ول.ثمر باشد ىخسته آننده و بروش 

 .آند ىى مدادن جواب فور
ى به آار برد آه دو نظر مختلف روش بحث را بايد در مواقع: مناظرهروش بحث يا  -٣

نبايد . نزديك به هم باشندى اين نظرات ى تا حدى وجود داشته باشد ولدرباره موضوع
غرض از انتخاب اين روش آن است آه . ى آامل شروع آردگير بحث را با يك نتيجه

يجه نزديك شوند در مناظره هريك شاگردان فكرشان را بكار اندازند و با همديگر به نت
ى ارائه  داليلتواند ىى آه مىطكنند از نظر خود دفاع آند و تا جاياز طرفين آوشش م

 .شود ىى هيجان انگيز م اين روش معموال خيل.دهد
ى بكار برد هاي اين روش را بهتر است مخصوصا در آالس: روش تكليف و گزارش -۴

ى، ى تعليمتواند موضوع ىهريك از شاگردان م. دى دارنآه شاگردان خود استعداد معلم
 . ارائه دهدى و غيره مربوط موضوع درس تهيه آند و در آالسى، پرستشتحقيق

ى ى يا انفرادتوان به شكل گروه ىى است آه مى آارها شامل فعاليت: ىا روش پروژه -۵
 اين .ى و غيرهمثال، ساختن خيمه اجتماع در آالس يا تهيه نقشه آتاب مقدس: انجام داد

ساالن بهتر است از ى بزرگتر مناسب است برا ى پايينگروه سنى روش معموال برا
 .ى استفاده آردنويس روش تهيه تحقيق و مقاله

 هر يك از شاگردان .ى استى آموزشها ى از جديدترين روشيك: ى نقشروش ايفا -۶
ه بايد ى را آ الزم نيست مطالب.ى آنندى درس را بازها ى از شخصيتتوانند نقش يك ىم

منظور اين نيست . ى و توأم با احساس باشدى خواندن آن بايد طبيع حفظ آنند ولبگويند،
ى، درس را ى شخصيتبا قرار دادن خودش به جاى آنند، بلكه آه شاگردان نمايش باز

ى با اين روش، آسان. دهد ىى تماشاچيان ارائه مى خود و چه براى زنده چه برابه شكل
 .گيرند ىبيش از همه مطلب درس را ياد مآنند  ىى مآه نقش باز



. ى نباشدبا توجه به وقت آم آالس شايد اين روش هميشه عمل: ىروش گردش آموزش -٧
ى ديدن ى ديگر هفته آه شاگردان تعطيل هستند، آنها را براتوان در روزها ىمى ول

 .ها و اماآن مناسب ديگر برد ها، زندان ها، بيمارستان پرورشگاه
  

  وضعيت تعليم
  : مورد زير برخوردار است۶ى دست آم از ر نوع تعليمه

  يك يا چندمعلم  -١
 يك يا چند شاگرد -٢
 )گيرد ىى آه در آن تدريس صورت ممكان(محيط  -٣
 )شود ىى آه تدريس مماده درس(برنامه  -۴
 )برد ىى آه معلم به طرف آن شاگردان را پيش ما ى يا نتيجهمقصد(ها  هدف يا هدف -۵
 )رود ىى رسيدن به هدف بكار ماى آه بروسايل(يك يا چند روش  -۶

ى باشد، آه در اين داستان شايد بهترين نمونه وضعيت تعليمدر عهد جديد، داستان زن سامر
 يوحنا را بخوانيد و ببينيد درباره ۴ همين حاال باب .ى شاگرد استى معلم و زن سامرعيس

ه روش تعليم مسيح  شايد توجه آرده باشيد آ.ى پيدا آنيدهدف و روش آن چيزمحيط، برنامه، 
شايد در تدريس خودتان نيز متوجه اين نكته شده باشيد . ى فرق داردى خيلى امروزها با روش

ى انگشت بگذاريد و بگوييد از فالن روش آه مشكل است بتوانيد به يك نوع روش مخصوص
ون، ى گوناگها ها و تكنيك معموال يك معلم بنا بر مقتضيات آالس از روش. ايد استفاده آرده

ى مسيح ىطتوان گفت عيسى مدرمورد داستان زن سامر. آنند ىآگاهانه يا ناخودآگاه استفاده م
  :ها و عوامل استفاده آرد از اين تكنيك

  .ى آه پيش آمده بود استغاده از فرصت مناسب-موقعيت
  .»ى آب به من بنوشانا جرعه« سؤال -نقطه تماس

  .ى در مالء عامك زن سامرى با ي صحبت آردن يك مرد يهود-توجه و عالقه
  .ى تا بشود افكار را تبادل آرد به طور طبيع-روش صحبت
  .ى رساندن پيام به ديگرانى براا  برقرار آردن تماس با يك نفر به عنوان وسيله-ىتعليم انفراد

  .ى با شاگرد، نه به صورت آموزشگاه ى تماس شخص-رابطه شخص با شخص
  .ى آن تا رسيدن به نتيجهل زن و پيگير جواب دادن به سؤا-جواب به سؤاالت

  .»آجا بايد خدا را پرستيد« بكار گرفتن مشكل -استفاده از مشكالت
  . انتقال از موضوع آب زنده-)آهنه ربط دادن مطلب تازه با مطلب (-ادراك

  .»...اين آوه«، »...اين آب«: ى مشخص اشاره به چيز-ىمطلب معمول
ه بين نظرات سامريان و عقايد يهوديان، فرق بين دو نوع مقايس -ى بوسيله مقايسهصنايع بديه

  .آب
خبر رساندن ( توجه به عاليق و وجدان زن و اشتياق او به خدمت -ىبرانگيختن عاليق شخص

  ).به ديگران
  »...برو و شوهر خود را بخوان «-ى واآنشفرصت برا

  
. »تربه هدايت شده« است اند، اين ى آموزش آردهى آه تا به حال براهاي از بهترين تعريفى يك

. ود اين است آه تجربه نه فقط بهترين معلم بلكه تنها معلم استش ىاز اين تعريف آنچه استنباط م
ىطرسد، دوم آن آه به نيابت نصيب او آه شخصا به شاگرد م« ى آيك: تجربه دو نوع است

  .شود مانند خواندن تجربيات ديگران ىم
  

  ى در تعليمريز برنامه



ى به طور نامرتب به سراغش آند تجربيات زندگ ىى نمريز ى خود برنامهى زندگاآه برى آس
ى وقت. ى از آنها نخواهد بودبردار  قادر به آنترل و بهرهىى آه چنين شخصآيند، به طور ىم
ى منظور ما اين است آه آنترل شده است، برااست، » تجربه هدايت شده«گوييم آموزش  ىم

 تا شاگرد بهترين استفاده را رسد تنظيم و مرتب آند ى به شاگرد م آهى راد تجربياتاين آه بتوان
توانند با  ى البته اشخاص بالغ م.ى جز معلم نيستطبيعتا آنترل آننده تجربيات آس. از آنها بكند

. ى آموزش به خود بدهندشود تا حد زياد ىى آه نصيب آنها متمرين و آنترل بر، روند تجربيات
 گذارد ىى است آه نمتر آنيم، منظور اين است آه معلن خوب آس ادهاين قضيه بغرنج را س

ى  با يك هدف مشخص.ى رخ دهدا شود واقعه ىخواهد بيفتد، بلكه خودش باعث م ىى مهراتفاق
  .آند ىمطالب را آنترل و هدايت م

  
  :شايد بتوان گفت آه تعليم خوب از دو نكته زير تشكيل شده

  ى ياد دادناى برداشتن مطلب با ارزش و مناسب -١
 رسيدن به نتيجه مطلوب از راه تدريس آن مطلب -٢

از . ى ما مهم استى نيست، نتيجه برااين را هميشه به خاطر بسپاريدآه آوشش و جديت آاف
اين گفته فكر ى رو. »ى ياد ندادهى ياد نگرفته حتما معلم چيزاگر شاگرد چيز«: اند قديم گفته

  !ى استحقيقت تلخ. آنيد
  

  وسيله و هدف
ى ندارد، و يا يه پس وسيله رسيدن به آن نتيجه اهميتايد حاال فكر آنيد آه اگر نتيجه مهم است ش

ى استفاده آرد ا  وسيلهتوان از هر ىو در نتيجه م» آند ىهدف وسيله را توجيه م«قول معروف 
در اين جا الزم است دوباره متذآر شويم آه در آموزش ى ول. تا به هدف مورد نظر رسيد

 خدا حقيقت را به طرز آامل در شخص . محتوا و روش تدريس از يكديگر جدا نيستندى،مسيح
 اين اشخاص، .سازد ى مسيح هم انجيل خود را در اشخاص مجسم م.ى مسيح مجسم ساختعيس

روش تدريس ما بايد تمام خصوصيات . پس پيغام ما از خود ما جدا نيست. ما معلمان هستيم
ى  مسيح هرگز آار.ت، ايمان و محبت را به شاگردان برساندى روح، ماهيى، يعنى مسيحزندگ

گويم انجام دهيد، نه آنچه من انجام  ىهر چه م«ى از اين باشد آه ى نگفت آه حاآنكرد و سخن
  .همان طور هم من و شما هستيم. داد ىى او را نشان م، تعليمات او زندگ»دهم ىم
  

ى و به م آن است آه تعليم در مدت طوالنفرق مهم بين موعظه وتعليقبال گفته شد آه دومين 
ى به نتيجه رسيد و آار توان فور ىى است، و نمتعليم يك آار دائم. گيرد ىطور مداوم صورت م

  :دهد ى اين خصلت تعليم چند مطلب را به ما ياد م.را تمام آرد
  .معلم بايد با حوصله باشد -١
 .معلم بايد به طور مرتب و منظم سر آالس ظاهر شود -٢
 بايد يك سال ديگر .تر از يك درس را ببيند علم بايد وسيع باشد و بتواند آن طرفديد م -٣

 .را بتواند ببيند
  

ى مفيد باشد و اين آامال درست است آه ى هر نوع تعليمتواند برا ىى ماگر اصول تعليم مسيح
 .ى از حقايق را ياد دهدتواند مقدار قابل توجه ىى مى آموزش غير مسيحى حتهر نوع آموزش

دهد بلكه آن حقيقت منحصر به  ىى در آن است آه نه فقط حقيقت را ياد مامتياز آموزش مسيح
ى هميشه  درآموزش مسيح.دهد ىى حقيقت در آن مستتر است به مردم مها فرد را آه تمام جلوه

ها  ى نباشيد آه شاگردان شما فقط به واقعيت هرگز راض.اين عامل برتر بايد موجود باشد
 آنند، بلكه آن قدر جد و جهد آنيد تا هر آدام بتوانند شخصا با خداوند تماس داشته ى پيدادسترس
       .باشند



 



  آموزش به روش مسيح
  جان گارلوك: نوشته
  ىسارو خاچيك: اقتباس

  
  جديد يا قديم؟: فصل دوم

  
ى بلند شود و ى آه به شما محول شده، شاگردى شما هم اتفاق افتاده آه در آالس جديدآيا برا

آنيد؟ مثال،  ىآردند نه آن طور آه شما م ىى ما اين آار را به اين شكل مبگويد آه معلم قبل
خواست آن را با  ىگفت آيه را حفظ آنند، فقط م ىى به آنها نمن به شما بگويند آه معلم قبلشاگردا
آيد و عجيب است آه شاگردان بيش از  ىها اين مورد پيش م ى بلند بخوانند؟ در اآثر آالسصدا

ى شاگردان، مثل معلمان وقت. ى ارائه توجه دارندآن آه به موضوع درس توجه آنند به چگونگ
ى به آمك بزرگ. شوند ىشود، ناراحت م ىو حالت آالس و نحوه تدريس عوض موضعيت 

خدمت ما خواهد آرد اگر بتوانيم حالت و طرز فكر خود را نسبت به تغييرات و جايگزين شدن 
  .ى جديد تصحيح آنيمها چيز تازه و روش

  
  دو اصل متضاد

ى وجود داشته  به طور دائمتغيير و اصل عدم تغيير هر دورا آفريده آه اصل ى دنيا خدا طور
ى از چيزها در با اين وجود برخ. برد ىخداوند از آنچه تازه و نو و متنوع است لذت م. باشد
. برند ىها و دريا و انسان از آنها لذت م ى ما هستند آه تغييرناپذيرند، مانند ستارگان و آوهدنيا

ها نه آنقدر سريع آه طول عمر ما اند، منت ى اينها نيز درحال تغيير و تحولالبته از نظر علم
  .گيرد ىى در آنها صورت نمآنيم آه تغيير ىى باشد، در نتيجه ما فكر مى مشاهده آن آافبرا
  

  چهار ديدگاه
ى آه اين ديدگاه ى است از اوضاع و شخص اين حالت آامال ناراض:ىديدگاه انقالب -١

البته چنين . تغيير دهدى را دارد، درصدد است همه چيز را از بيخ و بن بكند و انقالب
 مثال، ممكن است نسبت به .آند ىى فكر نم انقالب،ى لزوما نسبت به تمام مواردشخص

ى يك انقالب. ى نسبت به سياست نه، و يا باالعكسى باشد، ولهنر معتقد به تحول اساس
ى آن وضع ى باشد و تنها راه چاره را دگرگونى ناراضى است آه از وضع خاصآس
  . بداند

  
ى  از يك نظر او يك انقالب.دانند ىى مى مسيح را نيز يك انقالبمفسرين عهد جديد عيس ىبرخ

ى بين خدا و انسان ى صورت دهد و رابطه جديد بنيادبود؛ پسر خدا به زمين آمد تا تغييرات
ى خود بوجود ى در دنياى نبود و تغييرات مهماو از اوضاع زمان خود راض. بوجود آورد

 او بر ضد .ى نبودى سياسى مسيح يك انقالبن را از نظر دور داشت آه عيسنبايد ايى  ول.آورد
ى قيام نكرد و مردم را بر ضد آنها به شورش دعوت ى و مذهبهيچ دولت و سازمان اجتماع

  .ى نياز داشتنده اصالح دگرگونى است آه تمام اينها بننمود و اين در حال
 
ى است اما اصالح آن جود ناراضخواه نيز از اوضاع مو ى شخص ترق:ىديدگاه مترق -٢

است آه به تدريج  او معتقد است .بيند ىى نمى و انقالبى فورلزوما در يك دگرگون
ى بسيار مشكل ى و ترقتفكيك دگرگونى  گاه.شود اوضاع نابسامان را اصالح آرد ىم

ى و ى امور خود به خود روبه ترقآنند روال عاد ىخواهان فكر م ىترقى بعض. است
آنها معتقدند آه هرچه تازه و نو . نيستىا ى به اقدام ويژهرود و ديگر لزوم ىاصالح م



ى ترين ديدگاه مترق ىى به انسان نيز عالخدا درمورد مكاشفه حقيقت اله. باشد بهتر است
ى مكاشفات خدا قرار دارد ى مسيح آخرين اقدام در سر تجسم عيس.را داشته است

  ).١: ١عبرانيان (
  
آار گرچه ممكن است مخالف تغييرات نباشند  اشخاص محافظه: نهآارا ديدگاه محافظه -٣

ى ه آامال مطمئن شوند آه اين تغييرات برادانند، مگر اين آ ىاما آن را الزم هم نم
ى گوناگون ها آار در زمينه ى و محافظه اصالحات انقالب.وضع موجود مفيد خواهد بود

ى در زمينه ديگر آار باشد ول ظه يك نفر امكان دارد در يك زمينه محاف.شود ىديده م
ى گذشته ارزش ها ها و روش سنتى آار برا  شخص محافظه.ى فكر آندآامال انقالب

ى عهد عتيق ها ى روشى و تورات و برخمسيح هم درمورد موسى  عيس. استلقائ
  .آارانه داشت ى محافظهديدگاه

  
رد؛ بلكه معتقد است ى با نظام موجود ندااين ديدگاه نه فقط مخالفت: ىديدگاه ارتجاع -۴

ى است آه در مقابل تغييرات مرتجع آس.  استى بيش از حد در آن بوجود آمدهدگرگون
ى ا  هيچ آار تازه.باشد ىدهد و خواستار برجا ماندن نظام آهنه م ىواآنش نشان م

 . ى داردآند و با مبدعان سر ناسازگار ىنم
  

 .ى ندارد ديدگاه است آه چندان نقشى مسيح از چهار ديدگاه مزبور، فقط اينى عيسدر زندگ
ى با توجه به حاالت آنها نسبت به تغييرات آار و ارتجاع ى، محافظهى، مترقاصطالحات انقالب

ى داشته ى متفاوتى گوناگون ممكن است معانها ها و رشته  اين اصطالحات در زمينه.ى شدمعرف
ى است آه معتقد به جنبه سى آى به معنى مسيحآار در علم اله  مثال، واژه محافظه.باشند

ى مسيح، الهام تمام آتاب مقدس، واقعيت وجود مافوق طبيعت و ساير اصول اساسالوهيت 
  .آار است ى محافظهى آليساى بدين معنجماعت ربانى  آليسا.آليسا است

  
  ى دنيابر ديدگاه آموزشى نگرش

ى ى اين دو از برخآند؛ ول ىى فرق مى، با معلمان مدارس عادگرچه آار معلمان آانون شاد
ى جهان نيز توجه ى آموزشى طرز فكرها پس خوب است به برخ.لحاظ وجود مشترك دارند

ى وجود دارد، آه از گويند آه در تمام جوامع دنيا يك نوع آموزش ى مردم شناسان به ما م.آنيم
ى ى به هرحال نوعى فرق داشته باشد، ولى ما خيلها ى ممكن است با آالسنظر شكل ظاهر

بدين . شود ىى آموزش در مدار بسته انجام مدر قبايل بدو. گيرد ىى در آن صورت مدگيريا
اين . شود ىها منتقل م ى آه در آن جامعه موجود است بوسيله معلم به بچههاي ترتيب آه سنت
داند  ىمعلم هر چه م. ى جديد نداردها ىى و تحصيل علوم و دانستنى به آمادگنوع آموزش نياز

  .دهد ىد مبه شاگرد يا
  

به ى پيشرفته معلم دائما با علوم و اختراعات جديد سر و آار دارد و بدون توجه در آشورها
امروزه در دنيا دو نوع . دهد ىآنچه را آه دريافته به شاگردان ياد مى والدين ها جامعه و سنت

 داند و آوشش ىى آه دانش را يافت شده مطرز فكر. طرز فكر درباره آموزش وجود دارد
ى آه دائم در حا آزمايش است تا به حقيقت آند و نظر دوم ىى تازه نم چيزهاى براىا العاده فوق
  .برسد

  
  ى الزم است؟آيا تغيير در آانون شاد



بايد اين آاربرد به طور ى  ول.توان بكار برد ىنيز مى دو نظر فوق را در مورد آموزش مسيح
اگر در آانون . ى فرق داردآموزش عادى با اما آموزش مسيح. معقول و مناسب صورت گيرد

دانيم، و اگر آالم خدا  ىدهيم و اگر آتاب مقدس را آالم خدا م  آتاب مقدس را درس مىىشاد
ى در آموزش ى نبايد بگذارد در اين مورد تغييراتتواند تغييرپذير باشد، پس معلم آانون شاد ىنم

ى خود ىهامات و دانستنى، الزم است در معلواما معلمان مدارس عموم. يردصورت گ
ى ديگر،  چند به اين دليل و داليل.ىه خدايى است نى بدهند، چون دانش آنها دانش انسانتغييرات

  .شود ىى سوق داده مآار بتدريج به طرف محافظهى معلم آانون شاد
  

 .پذير باشد ى آه به ما رسيده انعطافى مسيحها ى بايد نسبت به سنتبا همه اينها معلم آانون شاد
 از طرف ديگر اين را بايد به خاطر سپرد .ى ندارندتاب مقدسها آامال پايه آ چون همه اين سنت

ى حقيقت ممكن است تغيير شود، آابرد و جلوه روحان ىى آه حقيقت هرگز عوض نمآه در حال
ى از نجابت است در ا لباس پوشيدن آه جلوه.  مثال، حقيقت نجابت را در نظر بگيريد.يابد

ى جلوه و آابرد آن تغيير  نجابت عوض نشده ول.ى مختلف يكسان نيستها  فرهنگها و زمان
ى ديگر ه لباس آستين بلند پوشيده نجيب است و در فرهنگى آ در يك فرهنگ خانم.يافته است

آند اصل نجابت در  ىگرچه شكلو جلوه اين دو فرق م. ى آه چادر داشته باشد نجيب استخانم
  .دو فرهنگ است

  
او نه فقط بايد به . پذير باشد ى نيز دقيقا در اين دو مورد است آه بايد انعطافن شادمعلم آانو

نگاه آند بلكه متوجه جلو و اطراف هم باشد و حقايق تغييرناپذير آالم خدا ) آتاب مقدس(عقب 
 تجديدنظر آند و  خود نيزىها ى بايد در روشمعلم آانون شاد .تر ارائه دهد ى تازهها را در قلب

ى اولين بار در تاريخ آليسا در سال ى آانون شادها  آالس.ى داشته باشددر آارش نوآور
ى از چند سال پيش رايج ى فلنل به عنوان وسيله آموزشها استفاده از تخته.  تشكيل يافت١٧٨٠

ى تكثير و پروژآتورها و ساير وسايل مدرن نه فقط در ها  ماشين تحرير، دستگاه.شد
اگر آانون . اند ى پديد آوردهى مثبت عظيمى بلكه در آليسا نيز دگرگونى معمولها وزشگاهآم
ى ى تواند خدمت مؤثرها باشد و با زمان پيش نرود، نم ىى بخواهد مخالف همه نوآورشاد

   .داشته باشد
  

  ى است؟آيا سنت روحان
و ) داآترين(ى ليم اساسشوند آه بدون اين آه فرق بين تع ىى پيدا ممتأسفانه در آليسا افراد

ى  مثال، شايد با هر نوع روش ديگر.آنند ى مخالفت مىى را بدانند با هرنوع تغييرروش تعليم
اين فقط ممكن است به آن . ى ندانندها را آتاب مقدس ى مخالف باشند و آن روشغير از سخنران

ى آاتوليك ين آليساى آه با فرق عمده. اند ى عادت آردهدليل باشد آه خودشان يه روش سخنران
ى هستند و آنها ى آليسايها سخت پايبند اصول و سنتها  روتستان است، اين است آه آاتوليكو پ

ى ها فقط سنت ى آه پروتستان در حال.دانند ىايد هم بيشتر مهم مرا به اندازه خود آتاب مقدس و ش
  .پذيرند آه بر پايه آتاب مقدس باشد ىرا م

  
ى شخص جا ى و حتا ى يا خانوادها آه در جامعهى  رسوم و عادتسنت عبارت است از آداب و

ى مثبت دارد و باعث تحكيم پيوندها ها ى مواقع جنبه سنت گناه نيست و در بسيار.افتاده باشد
ميشه اين آار را ما ه«ى آه طرز فكرش اين باشد آه معلمى ول. گردد ىى مى و قومدوست
ى را قبول آند، در حفظ  و نخواهد هيچ استدالل ديگر»ايم و حاال هم همان را خواهيم آرد آرده

  .آند ىى مرو سنت زياده
  



  مسيح و سنتى عيس
ى ى و اخالقى نسبت به ميراث فرهنگشكن؟ او احترام زياد گرا بود يا سنت مسيح سنتى عيس

يه اما او بهترين را از ميان بق .آار خواند توان او را يك محافظه ىمردم قائل بود و از اين نظر م
ى از طرف ول). ٣٨: ٢٢ى مت(» اين است حكم اول و اعظم«. نهاد ىآرد و به آن اوج م ىجدا م

و در مورد زن زناآار حكم ) ١: ١٢ى مت(ديگر الاقل از نظر مردم، قانون سبت را شكست؛ 
ى نسبت به عهد عتيق ى مسيح احترام زياد با اين حال عيس).٨:٧يوحنا (ى صادر آرد ا تازه

ايد  شنيده«، »...ايد مگر نخوانده«، »...مكتوب است  «.آرد ىبارها از آن نقل قول مقائل بود و 
 با تمام احترام آه به گذشته ى ول.آمد ىمكرر از دهان او بيرون م» ...آه به اولين گفته شد

ى تز آنت) ۵ى مت(در موعظه سر آوه . آرد ىها مخالفت م داشت، به طور آشكار با اآثر سنت
گفتار او نمايشگر . »...گويم ىى من به شما مول«ر تز يهوديت آامال آشكار است مسيح در براب

  .تواند تنها مرجع اخالق و تقوا باشد ىاين واقعيت است آه سنت نم
  

  تغيير ضوابط و موازين
 اما بايد توجه .ها هستند ى قلبا خواهان محو سنتى چه غير مسيحچه مسيحاز مردم، ى بسيار

ى يك ضابطه و دانست، فور ىى و ناقص مى را ناآاف مسيح روش قديمىداشت آه هر جا عيس
 و اين بدان علت نبود آه مسيح موازين گذشته را سخت آرد ىى آن وضع متر به جا ىميزان عال

 موازين گذشته .ديد ىى مى و سطحى هم شل و ناآافدانست، بلكه او آنها را گاه ىو غيرالزم م
ى آه بيش از همه مورد انتقاد ى است آه چيزهايزم به يادآور ال.ى موارد نارسا بودنددر بسيار

ى ى به اطاعت عميق و قلبى بود، آه ربطشدند مربوط به رسوم و حرآات جسم ىمسيح واقع م
ى چون روز سبت و شستن و آب آشيدن دست و پا و ظروف هاي او سنتى برا. مردم نداشت

شريعت قبال وضع آرده تقليل نداد بلكه ى را آه  اما او هرگز موازين اخالق.ى نداشتاهميت
  .تر نيز ساخت سخت

  
  ى آه متوجه معلم استدو خطر

ى در تدريس ا طرز فكر معلم نسبت به تغيير يا عدم تغيير ظوابط و موازين، تأثير قابل مالحظه
ى آار تدريس خود ى براى را تهديدها ممكن است هر نوع نوآور ىبعض. او خواهد داشت

آنند و  ىعموال تمام ضوابط گذشته را بدون آم و آاست و به طور دربست حفظ ماينها م. بدانند
 از طرف ديگر .شوند ىى در آالس مى خود باعث آسالت و بيزارا با رفتار و طرز فكر آليشه

ى برادران و خواهران آنند آه سر و صدا ىى افراط مز هستند آه آنقدر در نوآورى نيمعلمان
شنود آه  ىى انتقاد مى بيش از همه معلممان از انتقاد مصون نيستند، ولمعموال معل. شود ىبلند م

شوند آه هر روش  ىگرا يافت م  در هر آليسا اشخاص سنت.ى باشدى بيشتردر آارش نوآور
ى لطف آنند ى آار آند گناهكار يا اگر خيلا ى را آه با روش تازهآنند و آس ىتازه را تكفير م

  !نامند ىى مغير روحان
  

 .آند ىى را تضعيف مى روحيه معلم آانون شادان گفت آه انتقاد بيش از هر چيز ديگروبتشايد 
ى روحيه خود را ببازد و اجازه  باشد آه با شنيدن انتقادىاو از يك لحاظ نبايد آنقدر احساسات

آه متوجه احساس باشد  ىال و بخي ى از لحاظ ديگر نبايد آنقدر ب.دهد آيفيت تعليم او آاهش يابد
 در مورد اين موضوع در درس .آند نباشد ىآه آالسش را تهديد مى چ نوع عيب و خطرهي

  .چهار به طور مفصل صحبت خواهد شد
  

  ؟توان نوآور بود ىچطور م



ها  ى سازنده داشته باشد؟ راهتواند مرتب در آار خود نوآور ىى به چه شكل ممعلم آانون شاد
اما . ى داشته باشدى رسيدن به نوآورى براا ى ممكن است راه ويژهگوناگون است، و هر معلم

  :تواند از آن استفاده آند ىى مشود آه هر معلم ىى اين آار چهار طريق پيشنهاد مدر زير برا
 در اين جلسات از .ى شرآت آنيداالمكان در جلسه، معلمان و رهبران آانون شاد ىحت -١

  .اشد، استفاده آنيدى داشته بى شما تازگعقايد و نظرات ديگران آه ممكن است برا
 
 ممكن است همين مشكل شما را ديگران هم .ى آنيداز ساير معلمان با تجربه نظرخواه -٢

ى ى آند و از نگرانتواند شما را راهنماي ىآنها مبنابراين تجربه اند  در گذشته داشته
 .دربياورد

  
. نباشيددهيد قانع  ىى آه از آن درس مبه آتاب درس. توسعه تعليم آتاب بخوانيدى برا -٣

 .ى ديگر را بخوانيدى معلمان گروه سنها ى آتابى مناسب ديگر و حتها آتاب
  

ى ى آليسا نشريات آمكى آموزشها معموال آتاب.ى ويژه استفاده آنيداز نشريات آموزش -۴
ى ى و انعطاف بيشترتواند به معلم آمادگ ىى است و منيز دارند آه البته به زبان انگليس

 .شدبخ ىدرمورد ارائه درس م
  

  !اطاعت آورآورانه
به اين شكل آه . ى بدست آوردن غذا  داردى برايك نوع آرم ابريشم است آه شيوه مخصوص

د را به آرم ابريشم .گيرند؛ هر آدام سر خ ىها از اين نوع آنار هم قرار م تمام آرم ابريشم
ن است آه آار رهبر اي. گيرد ىسازد، در رأس دسته نيز رهبر آنها قرار م ىى متصل مجلوي
يك نفر آار . ى يافت بقيه را خبر آندآيند دنبال غذا بگردد و وقت ىى آه بقيه پشت سر او مدرحال
ى توانست سر ى قرار داد و با تردستى لبه گلدانى از آنها را روا ها آرد؛ دسته ى با اين آرمجالب

 در نتيجه آرم .ى آه در رأس دسته بود به دم آخرين آرم ابريشم دسته، وصل آندآرم ابريشم
آنقدر . ها با آوشش مذبوحانه دور گلدان و دور خودشان شروع به چرخيدن آردند ابريشم

  . حال به پايين گلدان سقوط آردند ىچرخيدن تا آخر ب
  

ى ها  روش.ى گذشتهى سنتها به نظر شما آشكار آار اينها چه بود؟ اطاعت آورآورانه از روش
ايد آه آرم  ى را ديدها آيا شما هم تا به حال دسته. ساز باشدهميشه مفيد و آارتواند  ىگذشته نم
  ى آنند؟ى پيروى يا چيزوار از آس ابريشم

  
٣-     
          



  آموزش به روش مسيح
  جان گارلوك: نوشته
  ىسارو خاچيك: اقتباس

  
  گروه يا فرد؟: فصل سوم

  
ى به موعظه او از منبر دارد بلكه بيش از آن، مربوط به موقعيت يك خادم خدا نه فقط بستگ

ى باشد آه يك خادم خدا بايد نحوه برخوردش با مردم طور. باشد ىطرز برخورد او با افراد م
آنند؛ بتوانند درك آنند آه او واقعا  ىى آه با او صحبت ماد آنان را جلب آند و آسانبتواند اعتم

آند، بلكه درمورد معلم  ىاين مطلب نه تنها درمورد شبان صدق م. دهد ىبه گفتار آنها اهميت م
آند،  ىى مى شاگردانش در واقع نقش شبان را بازمعلم برا. ى نيز صادق استآانون شاد

 به همين دليل است آه بايد به تك. ى از شاگردان موظف بداندى نگهدارخود را برابنابراين بايد 
  . تك شاگردانش اهميت بدهد و هرآدام از آنها را محبت آند

  
  طبقه ىمردم ب

). ٣۶: ٩ى مت(» چون جميع آثير ديد دلش برايشان بسوخت«:خوانيم  ىى مسيح مدرمورد عيس
ى به ى بودند؟ آيا اجتماعبه اين دليل آه آنها جمع آثيرسوخت؟ آيا  ىى مردم مچرا دل مسيح برا

ى به حال توانست ترحم او را به خود جلب آند؟ نه، اين ممكن نيست دل آس ىى ماين بزرگ
ى بسوزد اين ى چنين جماعتشد دل مسيح برا ىآه باعث مى چيز. ى بسوزدى به اين انبوهجمعيت

ى هاي او مردم را به شكل گروه. ان باخبر بودشناخت و از نيازش ىبود آه او تك تك آنها را م
ى نبود آه بر هموطنانش ى مسيح يك فرماندار اجنبى براآن افسر روم. آرد ىى نمبند طبقه

- ۵: ٨ى مت(ى بود محتاج و مسيح هم مطابق ايمانش به او پاداش داد بلكه فرد. راند ىفرمان م
١٣ .(  

  
ى در احتياج و دار نگاه نكرد، بلكه فرد  دينىبه نيقوديموس همچون يك فريسخداوند ما مسيح، 
برخورد مسيح با زن ). ٣۶-٢۵: ٣يوحنا (ى پيدا آند ا بايست تولد تازه ىشايد ترسو، آه م

. آند ىاز هر يك از آنها مى و حاآم جوان ثروتمند باز حكايت از عشق مسيح به افراد و نيسامر
ى بود آه درآن آرد، موارد ىى مز آن دورى آه مسيح ااين نكته جالب توجه است آه تنها مواقع

ى ول). ١۶ و ١۵: ۵، لوقا ٢٢: ١٨،١۴: ٨، ١: ۵ى مت: ى مثالبرا(شد  ىبا جمعيت روبه رو م
او بارها و بارها . ى برتافته باشدى او بود روى آه در جستجوخوانيم آه او از فرد ىهرگز نم

  .آرد ىى تأآيد مبر تماس شخص
  

ه خاطر داشته باشيد چه ب!اند ها مهم نيستند؟ البته آه مهم يا گروهگيريم آ ىى ما پس چه نتيجه
  .اين جمعيت از افراد تشكيل شده بودى ول. ى نسبت به جمعيت آثير داشتى عيسدلسوز

  
  ى مشتركى سيستم زندگگرايش به سو

ايمان، تولد تازه، فرزند : ى و مربوط به فرد هستن مانندو تجربيات مسيحيت همه انفراداصول 
ى است ى شخصاصوال چنين تجربيات. ى، تعميد، دعا، مطالعه آتاب مقدس، اميد و محبتواندگخ

ى خود را ى به تدريج جاردگرايبينيم آه با توسعه فرهنگ و تمدن، ف ىبا اين حال م. ىنه گروه
امور بزرگ دنيا امروزه . ى را آه فرد داشت وجود نداردبه گروه داده است؛ و ديگر آن اهميت

شودف بدون  ىى آشيده مبند ى و طبقهبند جامعه ما به طرف گروه. شود ىها انجام م گروهبوسيله 
ى  اين روند به صورت آمونيسم به حد اعال.دانرس ىى شود آه به فرد مآن آه متوجه ضرر



ى دارد آه ى بستگا آمونيسم معتقد است آه ارزش فرد به گروه يا جامعه. خود رسيده است
سنجند و  ىدهد، م ىاش انجام م ى جامعهار فرد را نسبت به آن چه براآ. آند ىى مدرآن زندگ

ى آه به ى ندارد، مگر وقتشخص حق آزاد. ى محدود شودى فردهمين امر باعث شده آه آزاد
  .ى برساندا دستگاه فايده

  
  آند ىآتاب مقدس بر فرد تأآيد م

مسيح شود از خدمات  ىمدهد و اين را  ىى را تعليم مآتاب مقدس نقطه مقابل سيستم اشتراآ
ى ى آم آم جابينيم آه اين فردگراي ىبا اين حال م. فرد مرآز تعاليم آتاب مقدس است. دريافت

 بيشتر ها آنند آتاب مقدس به گروه ىى آه مردم فكر مى داده به حدخود را به سيستم اشتراآ
 مسيح موعود شده ى آه دربارههاي ىگوي  اآثر يهوديان معاصر معتقدند آه پيش.دهد ىاهميت م

ى از مسيحيان ى برخ، نه يك فرد بخصوص و حتيل مربوط استئدر واقع به تمام امت اسرا
ى و ى مسيحها از اين گروهى  برخ.آنند آه بايد اجتماع را نجات داد، نه فرد را ىامروزه فكر م

ى ى و روحانى، سياسى، اقتصادى اجتماعآليساها امروزه آوشش خود را صرف رفع نيازها
پردازند و معتقدند آه اساس موفقيتشان نبايد اين باشد آه چند  ىها م آنند و آمتر به نجات جان ىم

ها تا چه حد به نفع جامعه آار  ى و ساير قدرتآيند، بلكه اين آه از نظر سياس ىنفر به آليسا م
   .اند آرده

  
رسيدن به ى  براى باشدا بايد وسيلهخواهند بگويند اين است آه آليسا  ىدر واقع آنچه م

ى از امروزه اين هدف غلط متأسفانه در بسيار. خارج از قلب انجيل استى آه هاي هدف
خواست وقت خود را فقط صرف  ىى مسيح ممسلما اگر عيس. ى دنيا ريشه دوانيده استآليساها

. آورد ىى دوام نمى آند، مانند ساير فيلسوفان دنيا تئوريش چند صباحى و اجتماعامور سياس
به همين . ى فردى به وضع روحانى بشر توجه داشت، يعنى مسيح به مسئله اساسعيسى ول

  .آند ىخاطر است آه شخصيت و تعليمات او بيست قرن است آه دنيا را دگرگون م
  

  ارزش انسان
رود مسيحيت همواره فرد را مدنظر دارد و  ىى آه دنيا به طرفش پيش مبرعكس مرام اشتراآ

است آه جانش ) ١۶: ٣يوحنا (» هرآه«ى اين فرد مسيح براى  عيس.برايش ارزش قائل است
ى يا ى، نژادا ى، صنف ويژهى از مردم، آشورا نقشه خدا اين نبود آه طبقه. سازد ىرا فدا م

ى اين واقعيت است گويا) ٧-٣: ١۵لوقا (داستان گوسفند گمشده . ى را نجات ببخشدگروه معين
. شناسد ىى است آه تك تك گوسفندانش را مو شبانا. ى نجات فرد استى مسيح در پآه عيس

  .دهنده آن گروه دارد ى به ارزش هر يك از افراد تشكيلارزش يك گروه بستگ
  

  ى با مسيحيت سازگار است؟گراي آيا جامعه
در . ى مخالف استگراي با آنچه آه درباال گفته شد، نبايد فكر آرد آه مسيحيت آال با ايده جامعه

ى آشورها. آند ىى به فرد متوجه زيادى ى گاهسياس) سوسياليسم (ىگراي واقع جامعه
ى ا  قابل مالحظه ى عده، ولگرا هستند ى لحاظ آامال جامعهى اروپا، گرچه از برخاسكانديناو

 مسيحيت .ى غلط است اصوال مقايسه مسيحيت با سيستم سياس.ى درآنها هستندى مسيحها گروه
خواهد نجاتشان  ىى آه خدا دوستشان دارد و مهاي انسانى ندارد، بلكه با ى آاربا نظام سياس

  .بدهد
  

  گرا؟ انجيل جامعه



با بروز عقايد غلط و . آم نيستند) از نظر اعتقادات و تعليمات(در قرن ما، مسيحيان ليبرال 
نيز رايج ) Social Gospel  (»گرا انجيل جامعه«مخالف تعليم صحيح آتاب مقدس، عقيده به 

گويند بهترين راه بشارت و خدمت خدا، خدمت به نوع بشر است؛  ىين مكتب ممعتقدين به ا. شد
تواند خوب باشد آه  ىاز اين نظر اين عقيده م. نماياند ىى مآه در ظاهر عقيده بسيار خوب

ى مسيحيان  در قرون وسط.حذر داردبرى ى شدن بر فردگرايى را از افراطى مسيحشخص
ودند آه خدمت خدا را در انزوا و پرداختن به خود ى آرده برو ى زيادهآنقدر در فردگراي

در اين برهه از . نظرانه بدل شده بود  ى وتنگبدين ترتيب مسيحيت به يك مرام فرد .دانستند ىم
؛ تاريكترين عصر تاريخ بشريت را بوجود ى دنيا باشدى براتوانست نور ىزمان آه مسيحيت م

توان مسيحيت را در فرد توسعه داد و  ىى آنها اين بود آه چطور متنها ذآر و دل مشغول. آورد 
 پس منظور مااز .دادند ىى با آن نمى مسيحى ملموس خارج و رابطه شخصى به دنياديگر اهميت
ى نتواند فراتر از آن اش اين نيست آه مسيح ىتوجه فرد معن. ى انزوا نيستى مسيحفردگراي
  .و مسئول برادر خود هستيمهنوز هم هريك از ما نگهبان . بنگرد

  
  لزوم تعادل

 اگر .ى آن باشدى بايد در صدد جواب براى است آه هر معلم آانون شادفرد يا گروه؟ اين سؤال
گرا  اگر گروه. آند ىى دو نفر حاضر ماو فردگرا باشد درسش را مطابق احتياجات خاص يك

 .ى، اختالفات وجود داردرس البته در هر آالس د.ى تهيه خواهد آردى آلباشد درسش را خيل
يك ى برا. ى ديگرى و چيزهااختالف از نظر قوه ادراك، تحصيالت، انگيزه، وضعيت روحان

ى هستيد آه درآن معلم آالسفرض آنيم شما . شاگردان آالس فكر آنيم» فعاليت«لحظه درباره 
ال بودن را از يك  اگر بتوانيم فع.شاگردان از نظر فعال و غير فعال بودن با يكديگر فرق دارند

ى در سطح نه، و ى از شاگردان شما در سطح دو و برخى آنيم، فرض آنيم برخبند تا ده درجه
   .ى در سطح پنج و شش باشندبقيه بين آنها يعن

  
ى تهيه آنيد مسلما شاگرد متوسط ى آالس به عنوان يك گروه، درسشما بخواهيد براى وقت

رس را مطابق سطح او تهيه خواهيد آرد و بدين آالس را در نظر خواهيد داد، و مطالب د
يا ى مسلما قادر نخواهيد بود تمام آالس ؛ ولى پيدا خواهد آردى فعاليت آالسى براترتيب راه

ى آه اگر حين تهيه درس به فكر شاگردان باشيد آه رد حال. اآثر شاگردان را به فعاليت واداريد
ى جالب و ى عده بيشترالب درس شما برادر سطح دو و در سطح نه قرار دارند آن وقت مط

ى شما به آند وقت ىآنيد آه چقدر فرق م ى بدين ترتيب مشاهده م.فعاليت برانگيز خواهد بود
  .ى در نظر شماستى آه آالس بطور گروهآنيد و هنگام ىافراد توجه م

  
  ى مسيح و خدمات اجتماع

توانيم اين  ىداد، آنگاه م ىه اهميت ماگر با اين عقيده موافق باشيم آه مسيح به فرد بيش از گرو
ى آه ؛ در حالآرد ىى اغلب سكوت مى و اجتماعرا درك آنيم آه چرا او در مقابل مسائل سياس

نظر مسيح مسائل در ى، بار.ى گفتن داشتى براى هميشه چيزى و فرددر مورد مسائل شخص
ى مرض معتقد بود نه سى اساى مسيح به مداواعيس.  فرد بودىى قبلها ى از حالتى ناشاجتماع

ى بايد در آنند آيا يك مسيح ىامروزه سؤال مى  بسيا.به برطرف آردن آثار و عالئم آن
ى را آامال غلط چنين آارى برخ. ى شرآت آند يا نهى و اجتماعى سياسها تظاهرات و فعاليت

  از.پندارند ىوظايف مسيحيان مى را جزو ى ديگر شرآت در امور اجتماعدانند و بعض ىم
آرد آه بهترين و  ىى مرسد آه وقتش را صرف تعليم چيز ىى مسيح چنين به نظر مآارها

   .رساند ىبيشترين فايده را به انسان م
  



ى راه بياندازد، مسلما بر ضد اصل گناه خواست تظاهرات ىى ما بود و مى مسيح در جااگر عيس
هروقت با مسئله .  از آنىى ناشداد نه برضد نتايج و عواقب اجتماع ىدر نهاد فرد شعار م
آيا «شويم بايد اين سؤال را از خود بكنيم  ىى روبه رو مى و اجتماعى سياسها شرآت در فعاليت

ى نياز بشر به مرحله توانم قدرت انجيل را برا ىى است آه بوسيله آن ماين فعاليت بهترين راه
ى وار نيز برا ى مسيحها راهاگر بر اين پايه عمل آنيم آن وقت خواهيم ديد آه . »اجرا درآورم؟

ى ى و پوشالى قشرها ى راهتر از پيرو ىى بهتر و اساسايراز عقيده خود وجود دارد آه خيل
  .افراد ديگر است

  
  ىى از خودخواهناشى فردگراي

اند و  آنند به اين آه در خود فرو رفته ىشنويم آه فردگرايان را محكوم م ىها م ىاز بعضى گاه
و عاليق ديگران  بايد انسان فرديت را فراموش آند تا بتواند در مسائل گويند ىم. خودخواهند

او شاگردان خود را . مسيح غير ازاين استآنيم آه روش  ىباز مشاهده مى  ول.ور شود غوطه
مسيح هرگز . گزيند، بلكه از اقشار و طبقات گوناگون اجتماع ىى برنمازيك گروه واحد اجتماع
 در سراسر آتاب مقدس به زحمت بتوانيد .ل نداد و نخواهد دادى را تشكيآلوب و جامعه خاص

چون ى  استثناهاي.ها سرو آار داشته باشد ها يا سازمان ى پيدا آنيد آه درآن خدا با گروهمورد
ى مشترآا و اين افراد گاه. معموال خدا با افراد سرو آار داشت .ى نه زيادقوم اسرائيل هستند ول

  .هايشان چشمگير بود ى به هرصورت فرديت آنها در فعاليتد؛ ولآردن ىى آار مى انفرادگاه
  

تواند نهايت  ىهرآس با اهداء و تقديم جان و وجود خود است آه م. بزرگترين ايثار، جان است
ها و  ى تواناي.ى دارد و جان وجود هرآس معايب و محاسن.خدمت خود را به ديگران بكند

ى تواند تواناي ىى مص درمورد يك وضع مشخص پس يك شخ.ى منحصر به فرد دارديها ضعف
ى مخصوص او را خود را آه منحصر به فرد خودش است بهكار ببرد، چون ديگران اين تواناي

اگر  .دهد ىشايد به همين خاطر است آه خدا در آتاب مقدس اينقدر به فرد اهميت م. ندارند
جه آن وجه تمايز خود ى خود نتواند خوب استفاده آند؛ درنتيى از خصوصيات شخصيتشخص

پس اين دست نيست آه . از ديگران را آه تنها آرامت و استعدادش بوده نابود ساخته است
ى است، مگر اينكه فرديت ى درصدد حفظ فرديت خود است، شخص خودخواهبگوييم اگر آس

  . ديگران را انكار آند
ى غير از خود يگرى دآرد و خود را آس ىى تقليد نماز آس. مسيح هميشه خودش بودى عيس

ى ى در او خودخواه او منحصر بود، صريح و رك بود با اين حال هرگز آس.داد ىنشان نم
ى آه به آن خدمت ى خدمت ساخته بود نه هدفى براا  او نفس و وجود خود را وسيله.ديد ىنم
  .آند

  
  ى آثار فرد

ى فلسفه باشد آه وقتى ى مسيح بكار برد مطلبرا آه عيس) ٢٠ى مت(شايد مثل آارگران تاآستان 
در اين داستان مسيح از . آنيم ما را ناراحت آند ىى مقايسه ممسيح را با فلسفه مدرن اشتراآ

شان يكجور  ى به همهى بسته است ولا عمل آارفرما آه با آارگران گوناگون قرارداد جداگانه
ى در اين حكايت رى حقيقت بزرگتى بيايد، ولانصاف ىشايد به نظر ب. آند ىدهد، دفاع م ىمزد م

ى و اتحاديه آارگران نيست بلكه تعليم و تأآيد منظور مخالفت با فلسفه اشتراآ. نهفته است
  .ى عمل و ابتكار و آوشش است در حد صداقت و محدوده مفاد قرار دادآزاد

  
  شناخت فرد



ى را تواند گروه ى هيچ آس نم.دهد، بايد افراد را بشناسد ىآه به فرديت اهميت مى معلم
 همان .ى از فرد ديگر فرق دارد و هر فردآنكه هر فرد گروه را شناخته باشد ى، ب»بشناسد«

ى خود را اندازه بگيرد مجبور است به ى اينكه بتواند قد و قواره مشترى آه يك خياط براطور
ى اينكه بتواند حقيقت را به تن شاگرد بكند بايد به  همان گونه نيز يك معلم برا.او نزديك شود

اگر اين رابطه نزديك در آالس ايجاد نشود، معلم بايد .  و آنها را دقيقا بشناسدها نزديك شودآن
او بايد . ى برقرار سازدتر ى باشد تا از آن طريق با شاگرد تماس نزديكى راه ديگردر جستجو

          .ى شاگردانش نفوذ آندى خود به زندگى از روش استاد بزرگ، از طريق زندگبا پيرو
  
        
 



 روش مسيح 
جان گارلوك: نوشته  
ىساروخاچيك: اقتباس  

 
  خواست يا نياز؟: فصل چهارم

  
دکتر فرانک الباخ شخصيت معروف و بزرگ در بزرگساالن، يک روز به شاگردان خود که 

در حالی که . داد از قبيله بدوی بودند و زير درختی برای يادگيری زبان نشسته بودند، درس می
کرد از شاگردان خواست حرفی را با صدای بلند  ای از حروف الفبا می س سادهاشاره به عک
کند و منتظر است آنها  ، و بعد با لبخند به شاگردان نگاه می»با...حال بگوييد«. تکرار کنند

  .حرف را تکرار کنند
  »با«: گويند همه يک صدا می

  
مطمئنم خيلی . گيريد ن را ياد میشما چقدر خوب درستا! آفرين«: گويد دکتر الباخ با هيجان می
  ».گيريد زود درستان را ياد می

  
  ها را قابل دسترسی بسازيد هدف

اما آنچه دکتر الباخ . شايد رفتار دکتر الباخ در يک کالس درس متمدن شهری بچگانه جلوه کند
در نظر داشت در وهله اول درس دادن نبود؛ بلکه اطمينان دادن به شاگردان و رفع هر نوع 

که فوق توانايی کرد تا نکند چيزی از شاگردان بپرسد  او با احتياط کار می. ترس و اضطراب
هرگز . کرد که نتوانند با موفقيت جواب دهند هرگز سؤالی از آنها نمی. واقعی آنان باشد

د و هميشه شاگردان را دانن خواست مگر اينکه مطمئن باشد آنها را می اطالعاتی را از آنها نمی
  .کرد دادند، تشويق می طر جوابی که میبه خا

  
روش . نتيجه چه شد؟ دکتر الباخ توانسته بيش از هر کس در دنيا بزرگساالن را آموزش دهد

 و از منابع مختلف ها نفر در دنيا خواندن و نوشتن را ياد بگيرند تدريس او باعث شده ميليون
ايجاد هدف قابل تر الباخ يکی از عوامل موفقيت روش دک. علمی و روحانی بهره گيرند

توانيم  گرچه ما با قبايل بدوی سر و کار نداريم، اما از تجربيات دکتر الباخ می. دسترسی است
هايی برای درس بگذاريم که رسيدن به  بايد هدف. های کانون شادی خود استفاده کنيم در کالس

 گناه آزاد شوند، در بدن هدف ما اين است که شاگردان از. پذير باشد آن برای شاگردان امکان
برای اين کار الزم است آنها را قدم به قدم به سوی هدف . مسيح عضو فعال و وفاداری باشند

  .سوق دهيم
  

  از افراط خودداری کنيد
 رهبران مسيحی تا به  گروه اين دوگذرد، حتما با اگر چند سالی است که از ايمانتان به مسيح می

  :ايد حال مواجه شده
  

چنين رهبری، به خاطر شخصيت خود و به اصطالح داشتن  :بوب همهشخصيت مح -١
شنوندگان و شاگردانش . ، در خدمت مسيحی خود هميشه موفق است»مهره ما«

 چنين شخصی اگر در حد افراطی خود باشد، حتی به خاطر جلب .شوند مجذوب او می
  .گذارد میشنونده به خود يا پيغامش، اصول مسيحيت را تحليل يا به کلی زير پا 

  



کند، همه را نااميد   وقتی چنين رهبر مسيحی صحبت می:مقدس سوپر روحانی -٢
تواند چنين مسيحی  می                             پرسند کی  شنوندگان از خود می. سازد می

چنين شخصی در نظر ديگران يک مسيحی روحانی باشد که اين برادر انتظار دارد؟ 
 جايی که وجود خارجی ندارد و برای !کند م هپروت سير میاستثنايی است که در عال

  .چنين ناطقی معموال شنوندگانی ندارد. ديگران دسترسی به آن غيرممکن است
  

. هيچ قانونی وجود ندارد که بگويد معلم کانون شادی بايد يکی از اين دو شخصيت را دارا باشد
معلم کانون شادی دير يا زود . بگيرندرهبران مسيحی بايد سعی کنند بين اين دو شخصيت قرار 

برای جلوگيری از اين حالت بايد هر هفته که . ممکن است، به يکی از اين دو افراط کشيده شود
  .وجه داشته باشد که تعادل خود را بين اين دو افراط نگه داردکند، ت درس مربوط را آماده می

  
  ارزيابی رشد شاگردان 

يک نوع که معمولی است و در . شود ر داروها دو نوع يافت میهای مجهز، از اکث در داروخانه
 -ها، شربت سينه  آسپرين بچه- آسپرين.خورند شم میها دنبال اسم دارو به چ نوع دوم کلمه بچه
فرق اين دو نوع فقط در قوی و ضعيف بودن يا اختالف دز نيست؛ بلکه .. .شربت سينه اطفال

. رغبت پيدا کنند آن را مصرف کنندها  کند تا بچه میطعم و اندازه و رنگ و غيره نيز فرق 
بزرگساالن معموال احتاجی به اين چيزها ندارند و تنها . يک اصل مهمی در اين مثال است
اما برای . ه مصرف بنمايدکنند کافی است که آنها را وادار ب احتياجی که نسبت به دارو حفظ می

کنند، داروها با مزه و طعم خوش و جالب تهيه توانند احتاج درمان را حفظ  ها که نمی بچه
  .رمان از آن استفاده کنندشود تا جهت د می

  
الحلقوم سازيد که  شما به عنوان يک معلم وظيفه داريد حقيقت را طوری خوش مزه و راحت

 بايد از خودش سؤال کنيد که چقدر شکر الزم است تا .شاگردان راغب به دريافت آن باشند
سؤال را نه فقط معلم کانون شادی بايد از خود  و باب ميل شاگردان کنيد؟ اين حقيقت را شيرين

بکند، بلکه هر رهبر و خادم مسيح نيز بايد از خود بپرسد که تا چه حد موضوع صحبتش را 
بايد بر اساس نياز واقعی مردم تهيه کند و تا چه حد آن را جالب جلوه دهد؟ رهبر جوانان ممکن 

 نفر شرکت کنند، بهتر است يا ۵٠آيا يک پيک نيک ترتيب بدهيم تا «: نداست از خود سؤال ک
همه اينها دارد که ما چقدر دور اينها را با شکر . » نفر داشته باشيم؟۶جلسه دعا بگذاريم و فقط 

  .يمپوشان می
  

  تعادل را حفظ کنيد
که بايد درس را شود در کليسا بايد تعليم صحيح بدهيم، منظور اين نيست  گفته میالبته وقتی 

معلم دائم بايد کار خود . آميزی به خورد شاگردان داد خشک و خالی و عاری از هرنوع رنگ
تواند به کار  را ارزيابی کند و تعادل را بين آنچه نياز واقعی شاگردان است و ابتکاری که می

ها  توجه بچهمهم آن است که «: گويد  معلمی که می.برد تا درس را جذاب و جالب کند، نگهدارد
، کسی است که »گيرد را جلب کنم، طبعا خود به خود جزئيات روحانی درس را ياد می

خواهد اهمال کاری خود را در مورد تعليم مسيحی، با موضوع جالب کردن درس بپوشاند و  می
، به شاگردان من هيچ تشنه کالم خدا نيستند«: گويد از طرف ديگر معلمی که می. تبرئه کند
کنند؛ کسی است که در جالب کردن درس کوتاهی کرده و بدين  يل است که رشد نمیهمين دل
  .»خواهد خود را تبرئه کند وسيله می

  
کرد حقيقت را باب طبع شنوندگان خود درآورد؟ آيا او فقط  عيسی مسيح تا چه حد کوشش می

يا در گفتن ؟ نندگذاشت که آن را قبول يا رد ک گفت و مردم را به حال خودشان می حقيقت را می



کرد شنوندگانش از آن خوششان  داد که حس می حقيقت محتاط بود و فقط چيزی را تعليم می
خواهد آمد؟ شايد داستان جوان ثروتمند در انجيل بتواند به ما کمک کند جوابی برای اين سؤال 

جاودانی ای استاد نيکو چه عمل نيکو کنم تا حيات «: از مسيح پرسيدجوان ثروتمند . بيابيم
اين مرد آنقدر هيجان و شوق داشت که جوابی برای سؤالش بيابد که در ). ١۶: ١٩متی (» يابم؟

بينيم که  با اين حال می). ١٧: ١٠مرقس (پيش عيسی آمد، » دوان دوان«: گويد انجيل مرقس می
م خواني  چون می.خواست يا در نظر داشت درمورد او انجام دهد شود آنچه می مسيح موفق نمی

 را ترک کرد و اين بدان معناست که پيشنهاد عيسی را  ناراحت و غمگين عيسی جوانکه آن
با اين نگاه سطحی به شرح داستان . درمورد فروختن امالک و دادن ثروتش به فقرا قبول نکرد

  .کنيم عيسی خيلی خشن با او رفتار کرده و کمکش نکرده تا کم کم به خدا نزديک شود فکر می
  

  :به عوامل زير دقت کنيد. کند که چنين نيست تر به داستان ثابت می  عميقولی نگاه
اين گفته مسيح . در اين مورد بخصوص مسيح در مقابل سؤالی که از او شد جواب داد -١

واکنش او نسبت به کسانی که از او سؤال . در واقع تعليم کلی نبود که او به مردم بدهد
. کرد داد فرق می کردند نشان می  که سؤالی نمیکردند با واکنشی که او به ديگران می

کردند تا او را به  بود که از او سؤال میشکن او هميشه متوجه کسانی  های دندان جواب
همان اثر را داشت ) ۵: ٨يوحنا ( جوابی که او به مدعيان زن زناکار داد .دام بيندازند

  .که تازيانه او در بيرون راندن صرافان از خانه خدا داشت
  
همان طور . بی کردعيسی قبل از اين که چيزی بگويد وضعيت روحانی مرد را ارزيا -٢

که مزه و شکل داروهای داروخانه به بلوغ اشخاص بستگی دارد، همان گونه نيز 
جواب به ظاهر . جواب مسيح به مرد ثروتمند مناسب رشد و درک روحانی آن بود

صريح و سنگين مسيح در واقع بسيار مناسب بود، چون مرد ثروتمند تحصيالت دينی 
ی آشنايی کمتری با موضوع داشت، بود و شخص اگر مورد ديگری می. کافی داشت

 به عبارت ديگر هرچه شاگرد معلومات .کرد مسلما مسيح با نرمش بيشتری صحبت می
را همان طور » دارو«بيشتری داشته باشد بايد صريح و مستقيم با او صحبت کرد و 

  .که هست به او تجويز نمود
  

  بندی شاگردان تقسيم
. کند تر می ادی بسيار مهم است و انتخاب موضوع درسی را آسانبندی شاگردان کانون ش تقسيم

شود حقيقت را بطور قابل قبولی به شاگردان ارائه  بندی شاگردان باعث می تر تقسيم از همه مهم
آميزی  تجربه نشان داده هرچه سن کمتر باشد، رنگ.  باز قضيه داروهای اطفال است.دهيم

ته را نيز فراموش کرد که همه شاگردان يک کالس مثل هم  نبايد اين نک.درس بايد بيشتر باشد
 تمام شاگردان کالس نوجوانان .کنند نيستند، و از نظر رشد فکری و روحی با يکديگر فرق می

شود  باز هم در اينجا مشکل معلم نمايان می. آمادگی برای رفتن به کالس بزرگساالن را ندارند
  .ياز آنهاستو آن حفظ تعادل بين خواست شاگردان و ن

  
انگيزش به معنی برانگيختن . شود و آن انگيزش است همه اين مسائل در يک مسئله خالصه می
همه مردم بدون در نظر گرفتن سنشان نياز به . و ترغيب شاگردان است برای يادگيری
ترين کار معلم  در شاگرد مهم» ميل و رغبت«ايجاد . انگيزش دارند تا بتوانند چيزی ياد بگيرند

تر، بيشتر  در گروه سنی پايين.  در هرسنی انگيزش و ترغيب به يادگيری الزم است.است
شايد اين در گروه سنی باالتر، کار معلم . انگيزش درمورد يادگيری مطلب بخصوصی است

نباشد که شاگردان بزرگسال را به يادگيری موضوع خاصی ترغيب نمايد، چون مشکل 
معموال فکر . ه برای هيچ چيز حوصله يادگيری ندارندبزرگساالن ممکن است اين باشد ک



 پس معلم .بينند اند و ديگر نيازی به يادگيری در خود نمی کنند که به تمام حقيقت دست يافته می
واقعيت اين است که . کالس بزرگساالن بايد انگيزش کلی نسبت به يادگيری درآنها بوجود آورد

دارد و معلم با توجه به اين مشکالت آنها را هر گروه سنی مشکالت مخصوص به خود را 
  .ترغيب به يادگيری نمايد

  
  انگيزش را بشناسيد

انگيزش درونی . درونی و بيرونی: مربيان علوم تربيتی معتقد به دو نوع انگيزش اصلی هستند
در صدد تحصيل آن است که نياز به عوامل خارجی نداشته باشد و صرفا به خاطر ذات چيزی 

انگيزش بيرونی بالعکس، به عوامل خارجی بستگی دارد و بدون آن وجود نخواهد . آن باشد
  :های زير توجه فرماييد به مثال. داشت
 وقتی شاگردان کالس شما به خاطر جالب بودن موضوع درسی، تعدادشان زياد شود، -١مثال 

يه تعداد شاگردان ولی اگر با دادن شام و خريد هد. اين در اثر انگيزش درونی اتفاق افتاده است
  .را زياد کنيد، در اينجا انگيزش بيرونی در کار بوده است

  
داند   اگر شاگردی آيات کتاب مقدس را حفظ کند چون به اهميت اين کار پی برده و می-٢مثال 

 ولی شاگردی که آيات را .برای خدمت خداوند چقدر ارزش دارد، در او انگيزش درونی هست
تران کالس خجالت نکشد و شاگردان ديگر او را تنبل ندانند، در او کند تا جلوی دخ حفظ می

   .انگيزش خارجی کارگر بوده است
  

نبايد چنين . البته تفکيک اين دو نوع انگيزش کار آسانی نيست و معموال در هم آميخته هستند
درست يا . تصور کرد که انگيزش درونی هميشه درست است و انگيزش بيرونی هميشه غلط

تر باشد  توان گفت هرقدر شاگرد بالغ به طور کلی می. بودن آنها به موقعيت بستگی داردغلط 
شاگرد دبستانی کالس سوم : به مثال ديگری توجه کنيد. انگيزش درونی مفيدتر خواهد بود

برای اين که بتواند جدول ضرب را از برکند احتياج به انگيزش بيرونی دارد؛ مثل نمره خوب، 
تواند درک کند که از بربودن جدول ضرب چقدر  چون هنوز او نمی. علم و غيرهستاره تشويق م
کند بايد بيشتر  ولی دانشجويی که در دانشگاه تحصيل می. تواند برايش مفيد باشد در آينده می
ای که به کسب دانش دارد ترغيب به يادگيری شود و کمتر به خاطر خشنود کردن  بوسيله عالقه

  .شاگرديانش ممعلم، خانواده يا ه
  

تر هستند، معلم از  در مورد شاگردانی که بالغ. درکانون شادی هم همين اصل صادق است
مربيان علوم . کند و درمورد شاگردان بالغ از انگيزش بيرونی انگيزش درونی استفاده می

 تر از انگيزش بيرونی بکنند که انگيزش درونی جال تربيتی تقريبا همگی اين نظر را تأييد می
با اين حال اين را نبايد فراموش کرد که وجود انگيزش بيرونی بهتر از نبودن هيچ کدام . است

از «و يا » معلمش را دوست دارد« شاگردان کانون شادی که به دليل اين که .هاست از انگيزش
 اغلب .آيد آيد بهتر است از کسی که اصال نمی به کانون شادی می» آيد محيط کالس خوشش می

 افتاده کسی که در اثر انگيزش بيرونی به کانون شادی آمده بعد از مدتی انگيزش او به اتفاق
در اکثر گروههای سنی معلم بايد به اين حقيقت واقف باشد که . انگيزش درونی تبديل شده است

  .ترکيبی از هر دو انگيزش برای کالسش الزم است
  

  انگيزش از سه مجرا
  :شود  زير ايجاد میهر انگيزه برای يادگيری از طرق

  )قدرت تفکر(عقل  -١



 )قدرت احساس کردن(احساسات  -٢
 )قدرت انتخاب(اراده  -٣

  
در . گرفت داد، هر سه قسمت شخصيت انسان را در نظر می عيسی مسيح هم وقتی تعليم می

قابل توجه است که او چطور قدرت عقالنی شنوندگانش را به تفکر ) ٢۵متی (مثال قنطارهر 
ها خيلی منطقی تقسيم قنطارها و انتظاری که ارباب از غالمان داشت را شرح  به آن.دارد وا می
کند، به طور مثال احساس ترس غالمی   بعد احساسات غالمان را برای آنها تشريح می.دهد می

 سرانجام قدرت انتخاب و اختير شنوندگانش را .که قنطارش را پنهان کرده بود در نظر بگيريد
دهد چطور هر يک از غالمان با اراده و انتخاب آزاد خود،  یکند و نشان م تحريک می

  .سرنوشت خود را تعيين کردند
  

  .موعظه خوب آن است که به هر سه قسمت شخصيت انسان کار داشته باشد
  

شود شاگردان کانون شادی سرد شده ديگر به کالس نيايند،  يکی از داليل مهمی که باعث می
برای معلم بالغ روحانی . کندکه مورد نظر و قبول آنهاست یطوری رفتار نماين است که معلم 

شايد داليل کافی وجود داشته باشد که چرا بايد کتاب مقدس خواند، دعا کرد، بشارت داد و 
ولی يک نوجوان احتياج به تشويق و ترغيب دارد تا اين کارها را انجام . زندگی روحانی داشت

برای او قانع کننده نيست، پس بايد دلبايلی را به آنها ارائه داليل شما برای انجام اين کارها . دهد
  .داد که از نظر آنها مهم است، نه از نظر ما

  
  کميت يا کيفيت

مسئله کميت و کيفيت نه فقط در کانون شادی مطرح است بلکه برای تمام کليسا موضوع 
رسانيم يا مکاشفه دهيم يک قسمت کوچک حقيقت را به عده زيادی ب آيا ترجيح می. اساسی است

بيشتر حقيقت را با عده کمی در ميان بگذاريم؟ امروزه در کليساها اين دو اعتقاد در مقابل هم 
کنند مردم را به قبول مسيح هدايت کنند،  ای معتقد به بشارت هستند و کوشش می  عده.قرار دارد

 اعضا بسازد نه با تعليم عميقگويند کليسا بايد وقتش را صرف  ای ذيگر می در حالی که عده
  . جلسات بشارتی

  
شما هم بايد دائم از خود بپرسيد آيا برای کالستان به يکی از اين دو افراط احتياج است؟ چطور 

کند  توانيد آنچه کالس الزم دارد تعليم دهيد، و درعين حال به آنچه شاگردان را راضی می می
شی مسيحی را اين طور خالصه کرد توجه داشته باشيد؟ شايد بتوان به طور کلی اصول آموز

که معلم بايد تا آن حد پيش رود که بتواند مطابق فهم شاگردان رفتار و صحبت کند ولی نبايد 
عيسی مسيح در تعاليم خود از مثال . اجازه دهد پيغامش تا معيار اخالقی شاگردان سقوط کند

و مطابق فهم شنوندگانش کرد که قابل درک  استفاده می» شبان نيکو«، »حصاد«، »ماهيگير«
 او درمورد بيان .بود، ولی هرگز پيغامش را عوض نکرد تا مطابق معيار اخالقی آنها باشد

  .داد کرد و تخفيف نمی حقيقت هرگز سازش نمی
  

شود هميشه آنها را در مقابل تصميم گيری قرار  حقايق کتاب مقدس، وقتی برای مردم بيان می
تصميم گيری را برای شاگردان آسان کند، بلکه بايد سعی نمايد معلم نبايد کوشش کند . دهد می

       .آن را واضح و قابل فهم کند
  
       



  آموزش به روش مسيح
  جان گارلوك: نوشته
  ىسارو خاچيك: اقتباس

  
  بگوييم يا نشان دهيم؟: فصل پنجم

  
ى در جلسه رهبران وقت. ى ساختمان آليسا هديه جمع آنندخواستند برا ىرهبران يك آليسا م
ى، بلند شد و ى هديه ساختمانآور مسئول جمعشد،  ىى مى هدايا پيشنهاداتآور درباره نحوه جمع

هرآدام از شما هرچقدر به اين پروژه هديه «: ه چهره همه حاضرين نگاه آرد و بعد گفتب
ى و آشكار هديه شما بايد آامال علن. رسانم ىى آليسا مبدهيد من ان را به اطالع همه اعضا

  . »!باشد
ر داند ما چقد ىكه در آليسا مى ازايناز ما حتى برخ. آننده باشد ى ما ناراحتشايد اين روش برا

بدون . ايم دهم زياد خوشحال نيستيم چه برسد به اينكه همه بدانند ما چقدر هديه داده ىيك م ده
مسئول . بينيم ىاينكه وارد بحث نكات بد و خوب اين پيشنهاد شويم، يك نكته جالب دراينجا م

خواهيد مردم را  ىاگر م: ى گذاشته بودى يك نكته اساسى هدايا انگشت خود را روآور جمع
قدرت نمونه بودن را همه . ى نيست خودتان بايد نمونه باشيدى آافزن ى آنيد حرفبرره
  .تواند مؤثر افتد آه قابل رؤيت باشد ىى ميك نمونه وقت. ضرر نيست ىى تكرار آن ب، ولدانيم ىم
  

  قدرت نمونه
 ى، معموال ما معلمان درباره نمونه و سرمشق بودن زيادى آموزشدر جلسات معلمين و اردوها

ى ى آه با شاگردان داريم يعنى آوتاهآنيم؟ آيا وقت ىى مآيا عمال چنين آارى ول. آنيم ىصحبت م
ى است آه يك معلم بتواند بوسيله رفتار خود حقايق آتاب مقدس را ى يك ساعت، آافا هفته

هرچه آنها . ى ما از شاگردان پوشيده استمنعكس آند؟ واقعيت اين است آه اغلب مسائل زندگ
ى آنها زندگ. پوشاند ىى ديگرمان را مند در ظاهر آراسته ماست آه تمام رفتارهابين ىم

ى آه درمورد آش دانند واآنش ما نسبت به حق ىآنها نم. بينند ىى و رازگاهان ما را نمخصوص
 .ى آنها پوشيده استهمه انها برا. خوريم ىبينند در سفره چطور غذا م ىنم. شود چيست ىما م

در آالس . باعث شده ما نتوانيم از راه نمونه بودن به شاگردان تعليم بدهيممثل اينكه حوادث 
 بود و تماس نزديك با آنها شاگردان ى مسيح هر روز باعيسى ول. درس محدود و مسدود هستيم

ى در چهار ديوارى  عيس.شد آنها با ديدن او درس خود را ياد بگيرند ىاين باعث م. داشت
   .آالس محصور و محدود نبود

  
پس آيا درست نيست آه بگوييم آموزش از راه . آند ىبله، اوضاع و شرايط زمان ما فرق م

وجود نداشتن نمونه، خود نمونه ى  حت.ى استنمونه ديگر در زمان ما مهم نيست؟ جواب منف
ى هستيم و  شاگردان ما، ما را ببينند آه فقط در آليسا مسيح اگر آهى بدين معن.ى استآموزش

ى ى مسيحيت را مصنوعگيرند، يعن ىى است، آن موقع آنها هم آن را ياد ممصنوعمسيحيت ما 
 يك معلم چه بخواهد و چه نخواهد با رفتار و زندگيش .دانند و بس ىب آالس مو فقط مناس

  .دهد ىدرس م
  

  ىنمونه مخف
ى خود را از آنچه در ى روزمره و خصوصآنند زندگ ىى مى سعاز معلمان آانون شادى بسيار
ى، ى خصوصبا زندگى حسابش آامال ى معلمآنند زندگ ى فكر م.الس هستند جدا نگه دارندسرآ

ى او را يدا آند، دست و پاى ادامه پ اگر اين وضع مدت.تفريحات، شغل و منبع درآمد جداست



ى، تدريس معلمى  وقت.شود ىى آردن در آالس آشيده مى و نقش بازبندد و او را به رياآار ىم
رسد آه بقيه زنديگش هرطور باشد  ىآند، آم آم به اين نتيجه م ىى خود جدا مگقيه زندرا از ب
ى از نتايج نامطلوب زير شود آه يك ىى متوجه مبعد از مدتى ول. ى در تدريسش نداردتأثير

 با تعليمش ى معلمشانبرند آه زندگ ىى م يا شاگردانش به اين موضوع پبدست آمده است
ى ببرند آنها ى زرنگ باشد و نگذارد شاگردان به اين مورد پخيلى متناقض است، و يا اگر معلم

ى ى به مسيحيتش و زندگزيادى تأثير ى شخصى خصوصرسند آه زندگ به اين نتيجه مى
  . هم جداستى معلمشان اين دو ازاش ندارد؛ چون در زندگ ىروحان

  
  گفتار به اضافه آردار

ى با دهد معلم مدت طوالن ىنمى است آه اجازه ى طورمتأسفانه طبيعت تدريس امروز
 خارج سى ملكوت خدا واقعا مؤثر باشد آه تماتواند برا ىى ميك معلم وقتى ول. شاگردانش باشد

ى خود و هم گفتارش اهميت ى آارهامسيح هم براى عيس.  هم با شاگردان داشته باشداز آالس
 حقيقت مواجه باشيم،  معلمان عزيز، بياييد با).١١: ١۴ و ۶٣: ۶يوحنا (ى قائل بود فراوان
 و اگر اجازه دهيم مردم ى در معرض ديد و قضاوت مردم قرار داردران مسيحى رهبزندگ
ى خود را هم حاضر باشند به كن است زندگى در ما ببينند، مما ى خداپسندانه و شايستهزندگ

  ).٩: ٣دوم تسالونيكيان (دست استادمان بسپارند 
  

  وظيفه معلم در خارج ازآالس
ى خود داشته باشد و از شاگردان بخواهد مزاحمش نشوند؟ تواند وقت آزاد برا ىلم نممگر مع
 آه در وقت خارج از آالس به معلمشان دهند ىشاگردان تمايل نشان مى وقت .ى استجواب منف

ا تشويق و ترغيب به دهد آه معلم توانسته است شاگردان ر ىتماس برقرار آنند، اين نشان م
اگر حاال اين وقت را با آنها صرف نكند به آموزش آنها لطمه . ز آالس آند در خارج اىيادگير
پس با اين حساب معلم تا چه حد در قبال شاگردانش در خارج از آالس بايد . زند ىى مبزرگ

ى توان گفت؛ معلم در قبال تمام آارهاي ىى ممسئوليت حس آند؟ جواب آسان و ساده نيست، ول
  .سئول استگذارد، در هر جا و هر وقت م ى تحت تأثير مى هميشهآه شاگردانش را برا

  
ى دعا و او از وقت آزاد خود فقط برا. ترين نمونه ماست ى مسيح نگاه آنيم آه بزرگبه زندگ

در . برد ىرا با خود همراه مى شاگردانش در اين موقع هم حتى حت. آرد ىرازگاهان استفاده م
هايش را در خلوت به گوش او برساند، باز  اشد و نالهخواست با پدر تنها ب ىى آه مباغ جستيمان

گيريم آه بايد  ىى مسيح اين را ياد م از زندگ.برد ىبينيم سه نفر از شاگردانش را با خود م ىهم م
ى از ما نخواهيم  شايد برخ.ى خود را هم فدا آنيمى وقت آزاد و خصوصى خدمت خداوند حتبرا

خواهيم  ىاگر مى ول. د را با تدريس درهم بياميزيمى خوى خصوصى آنيم و زندگچنين فداآار
اگر عمال نتوانيم مثل ى  حت.ى برداريمم چنين قدمتدريس و تعليم ما مفيد باشد بايد مايل باشي

ى در ما  ساعته با شاگردان خود باشيم، دست آم بايد چنين طرز فكر و تمايل٢۴ى مسيح عيس
ى خود توانيد شاگردان آالس خود را در آارها ىمايد آه چطور  آيا تا به حال فكر آرده. باشد

اگردر خارج ازآالس . است» ىشاگرد ساز«ى روش شريك آنيد؟ بهترين نوع آموزش مسيح
ى، از يك يا چند نفر از ى تفريحى آارهاى داريد، مثل مالقات، بشارت، حتخدمت روحان

  .ى استدگير اين بهترين راه يا.ى آنندشاگردان خود دعوت آنيد با شما همكار
  

  آموزش سيار
 مسيح . نبودندتها آنها ساآ  در آن جاده.آرد ىى مرو مسيح آيلومترها با شاگردانش پيادهى عيس

ى از طبيعت، از آشاورز بين راه، ى روشن ساختن موضوعات روحانداد و برا ىبه آنها تعليم م



 .آرد ىخوردند استفاده م ىى آه به آنها برمى انگور سرراه، از گله گوسفند و شبانها از درخت
اگر نتوانيم سفر آنيم، . ى با شاگردان داشته باشيمشود ما هم بتوانيم چنين سفرهاي ىچقدر خوب م

ى برويم و با هم ى دنج مثال با شاگردان به جا.ى استفاده آنيمتوانيم از ساير تسهيالت امروز ىم
ى جليل ها ى ما بكند آه جادهراى را ب همان آارتواند ىه مخان ىآافه تريا و چا. صحبت آنيم

  .آرد ىى مسيح و شاگردانش مبرا
  

  از هر رازى عار
تر  اش هرچه نزديك ىاو با آار آموزشى  زندگ.ى را از ديدگاه آموزش ببيندمعلم بايد هر وضع
ى خود را ى زندگ اما از يك نظر وقت.ى استستلزم فداآارى مالبته چنين آار. شود، بهتر است

هر آس ى برا. داريم، اين به نفع ما نيز هست ى آامال باز و روشن نگه مى شاگردانمانبرا
ى زندگيش آمتر باشد، دردسر و  هرچه انسان رازها.ى و تشنج استداشتن راز باعث ناراحت

ى ها هرقدر نقش .شود ىى را باعث مى زندگها ىى ناراحتزندگى رازها. ر استنگرانيش آمت
ى ها ى و مفيد باشد، باز به خاطر تفاوتاين نقش قانونى اگر ى شخص بيشتر باشد، حتاجتماع

  .تر است ى راحت هرچه راز آمتر باشد، زندگ.آنند ىى درشخص مموجود ايجاد ناراحت
  

  !تعريف نكنيد، صحبت آنيد
ى و سرمشق شاگردان قرار دهد، اش را در معرض يادگير ىحاال آه فهميديم يك معلم بايد زندگ

مثال آ يا . ه بايد توجه شاگردان را به رفتار خود جلب آندچه اندازى اين است آه تا سؤال بعد
آند؟ يا از آارش  ىبايد به آنها بگويد آه هر روز صبح قبل از رفتن به سرآار نيم ساعت دعا م

خواست در محل آارش دروغ بگويد؟ يا به خاطر شاگردانش و  ىنماستعفا داد به خاطر اين آه 
ى آرده تا خودش  ساعت رانندگ۵يسا حاضر شود از فالن شهر ى اين آه سرآالسش در آلراب

  را به موقع برساند؟ 
 اين نوع .آند ى او دارد از خودش تعريف مآيد شاگردانش فكر آنند ىى خوشش نمهيچ معلم

ى مسيح به ما گفته نور خود را ى از طرف ديگر عيس ول.ها بود ىتعريف از خود، روش فريس
 پرهيز از تعريف از خود و ).١۶: ۵ى مت(دم اعمال خوب ما را ببينند پنهان نكنيم و بگذاريم مر
ى هم راه حل مانند اشكاالت ديگر معلم، اين يك. ى نيستى، آار آساننگه نداشتن راز در زندگ

ى خوب خود را در معرض ديد و تعليم شاگردان قرار دهد ممكن معلم اگر آارها. ى نداردفور
ر آنها را به صورت راز نگه دارد نور خدا را زير پيمانه اگ. ى را بخورداست چوب رياآار

   تعادل بين اين دودرآجاست؟.ى آرده استمخف
  

  انگيزه مهم است
ى را آه به خاطر ديده شدن مسيح آارهايى  عيس.ى اين آار استگره آور اين مشكل در چرا

ى آه  خود عمل نكته در اينجاست آه).۶:۵ى مت(آرد  ىگيرد محكوم م ىبوسيله مردم انجام م
چرا فالن .  مورد نظر بايد قرار گيرد آن است آه،ى ندارد بلكه دليل انجامگيرد اشكال ىانجام م

ى اين است آه توجه ديگران آنم؟ اگر برا ىى خوب خودم صحبت مآنم؟ از آارها ىآار را م
ت ى مسيح و پولس از رفتارم صحب اگر مثل عيس.ى نيستلب آنم، آار درستى خودم جرا برا

 در عمل .ى استا ى بكنم، آار شايستهآنم تا ديگران را هم تشويق به انجام چنين آارهاي ىم
چطور شاگردان شما بفهمند آه رازگاهان مهم است، مگر اين آه به آنها بگوييد آه خودتان آن 

يك دادن اعتقاد داشته باشند اگر نگوييد آه شما اين آار را  ؟ چطور به دهدهيد ىرا انجام م
تان را در گفتن اين چيزها پاك نگه داريد و اهميت ندهيد ديگران چه  آنيد؟ پس انگيزه ىم
  .گويند ىم
  



  آنيد همان طور بگوييد ىهر طور فكر م
ى خودش شود، عقايد و اعتقادات شخص ىمسئله ديگر در آار ياد دادن آه معلم با آن مواجه م

ى را مطرح آند و جوانب م بايد موضوعآيا شاگردان بايد عقايد او را بدانند؟ يا معل. است
گوناگون آن را توضيح داده انتخاب را به عهده شاگردان بگذارد؟ در اين مورد مشكل بتوان از 

ى ى نبودند بلكه حقايقزيرا نظرات او صرفا عقايد شخص. ى پيدا آردى مسيح راه حلى عيسزندگ
توان  ىبه اين ترتيب م). ٢٩: ٧ى تم(» آاتبان«داد نه مثل  ىاو با قدرت تعليم م. درباره خدا

ى اغلب ما نيز مانند آاتبان هستيم تا عيس. دادند ىگفت آه آاتبان نظرات خودشان را به مردم م
ى ابراز بينيم آه بتوانيم نظر قاطع ىى نمخود را در مقام.  از تعليم خود مطمئن نيستيم!مسيح
   پس چاره چيست؟ .آنيم

  
ى آه به ق دارد و بايد عقايد خود را ابراز دارد، به شرطيك معلم ح. تچاره در صداقت ماس

ى از حقيقت را با هاي هر آدام از ما جنبه. ى خودش استوضوح تأآيد آند آه آنها نظرات شخص
هست آه حاضريم به خاطرشان جانمان را فدا ى  حقايق.دهيم ىدرجات مختلف به شاگردان ياد م

از حقايق را از ى برخ. شود ىى م ما ناشىت شخص ست آه از عقايد و تجربياىموضوعات. آنيم
ى ما ى برامطالب هم هست آه ساير معلمان آنها را قبول دارند ولى برخ. ايم ها ياد گرفته آتاب

 .شود با يك نوع تأآيد تعليم داد ى پس آامال واضح است آه همه اينها را نم.اند هنوز مشكوك
  .و غيره استفاده آنيد» شايد«و » االاحتم«ى مطمئن نيستيد از لغات از موضوعى وقت
  

  ى صادقانهها جواب
آنها مخصوصا . توانند از سؤال شاگرد طفره بروند ىبالند آه م ىمعلمان به خود مى برخ

ى يا عدم اعتقاد تا به اين وسيله ناآگاهدهند،  ىى دو پهلو و مبهم به سؤاالت شاگردان مها جواب
ى  اين شيوه ممكن است در اين يك آار موفق شوند، ولاگرچه به. ى بپوشانندخود را به موضوع

دانيد،  ى اگر جواب را نم.از طرف ديگر نسبت به سؤال صادقانه به جواب صادقانه نياز دارد
ى بايد در تمام معلم مسيح. دانيد و بعد از تحقيق درآن مورد جواب را ارائه دهيد ىبگوييد نم

صداقت « و پرورش اين نوع صداقت را   مربيان آموزش.رفتار و گفتارش صادق باشد
ى بايد  روحانى، چهى، چه احساسى بايد از هر نظر چه فكرمعلم مسيحى ول. نامند ىم» ىفكر

ى گاه ىى هيچ مخفمعلم مسيحى برا. و عقايد او بايد آامال روشن باشدى  زندگ.صادق باشد
يا گفتار و آردارشان ا ه از ناطقين زبردست، به خاطر تضاد بين گفتهى  بسيار.وجود ندارد

               .ى است بيست و چهار ساعتهى عملى، و زندگتدريس زندگ. ى انجام دهنداند آار مثبت نتوانسته



  آموزش به روش مسيح
  جان گارلوك: نوشته
  ىسارو خاچيك: اقتباس

  
  اصول يا شريعت؟: فصل ششم

  
ى،  آزاد- اتحاد، درغير اصول-در اصول«ى دارد، به این مضمون آه آگوستين گفته معروف

. ى و حقيقت در این گفتار آوتاه نهفته استى از معنجدا آه دنيای» ! محبت-ى در همه چيزول
رسد آن  ىى آن منوبت به اجراى وقتى ول. همه مسيحيان به همين شكل قبول دارنداین گفتار را 

  .آنند ىوقت اختالفات بروز م
  

  »اصول«ى معن
ى ها دل مشغول توان اصول را از آنچه اصول نيست باز شناخت؟ این مسئله قرن ىچطور مى ول

ى مسيحيان از عليمى و تدر واقع اغلب اختالفات مسلك. ى را باعث شده استدانشمندان اله
ها به عنوان  مثال صحبت آردن به زبان. پاشد ىگيرد و آليسا را از هم م ىهمين جا سرچشمه م
ى ى آه برااست، در حال» اصول«ها جزو  ىى پنطيكاستالقدس برا نشانه تعميد در روح

روز نگاه داشتن . ى نداشته باشدها ممكن است جزو فروغ باشد و شاید هم اهميت ىغيرپنطيكاست
ى آن را در ى مسيحها ى آه بقيه گروهاست، در حال» اصول«ها جزو  ى ادونتيستشنبه برا

  . دهند ىزمره اصول خود قرار نم
  

هستند و پيروان آن فرقه » اصول«شود آه جزو  ىى یافت مى چيزهایا نتيجه این آه در هر فرقه
به » هرگز«مسيحيان آن را ى آه ممكن است دیگر باید آنها را به آار برند، در حال» هميشه«

معلم تا چه حد باید حقيقت را : شود ىى مطرح مدر این فصل از آتاب یك مسئله بغرنج. آا نبرند
حقيقت را باید با ى ول. ى شاگرد مربوط سازد؟ شاید بگویيد هر چه بيشتر، بهترى شخصبه زندگ

نباید خودخواه «: دى بگویيمثال اگر به شاگرد آالس اول آانون شاد. رفتار شاگرد سنجيد
باید به . باید عمال به او نشان بدهيد منظورتان از این حرف چيست. ى نداردا ، هيچ فایده»ىباش

مثال مداد خود را به دوستش بدهد تا او هم (. او فرصت بدهيد این آار را به مرحله اجرا بگذارد
  ).ى آندبتواند نقاش

  
  آند ىرشد ايجاد تفاوت م

ى ى آند حقيقت را به زندگمعلم هر چه بيشتر باید سع«: ى داد چنين جوابشود به سؤال باال ىنم
شویم آه نتيجه رشد شاگردان  ى چون در اینجا با مسئله تفاوت رو به رو م.»شاگرد تطبيق دهد

» اصل«اشد به او بگویند هر ى با این روش بزرگ شود آه هميشه منتظر ب اگر شاگرد.است
. ى رو به رو خواهد شدى با مشكالت جدى پياده آند، در زندگى را چگونه باید در زندگمسيح

  :این مشكالت به دو دليل زیر است
  

ى را بدون آم و آاست به شاگرد یاد ى زندگها تواند تمام موارد و نمونه ىمعلم هرگز نم -١
  .ا در آنها به آار ببنددى ربدهد تا او بداند چطور اصول مسيح

خودش هرگز . »ه را بجوند و در دهانش بگذارندلغم«شاگرد عادت خواهد آرد هميشه  -٢
ى خود به آار ببرد و هميشه محتاج خواهد ا در زندگى رنخواهد توانست اصول مسيح

 .اید به آار ببنددى فالن اصل را بگوید چطور در یك مورد معينبود یك نفر به او ب
  :به بيان دیگر مشكل بزرگ و گره آور معلم این است



  
ى شاگرد تشریح آند احتمال اشتباه ى را براو آاربرد اصول مسيحهرچه آمتر جزئيات  -١

گر  ى جلوهى او چيز مبهم و به شكل تئورت براشود و مسيحي ىفهميدن شاگرد بيشتر م
  .شود ىم

ى را توضيح دهد احتمال از طرف دیگر، هرچه بيشتر جزئيات و آابرد اصول مسيح -٢
ى این آه با مسائل و به جاى از مسيحيت داشته باشد این آه شاگرد شناخت سطح

  .شود ىاگتفا بشود بيشتر م» نكن«و » بكن«ى رو به رو شود فقط به زندگ
شوند آه  ىى رو به رو مشوند و در زندگيشان با مسائل ىدیر یا زود این شاگردان بزرگ م

معلم هرقدر هم دقيق و . ى نداده استى دارد و معلمشان اصال درباره آنها توضيحبرایشان تازگ
ى را آه شاگردانش در آینده با آنها مواجه تواند تمام مسائل زندگ ىبه آارش وارد باشد نم

پس شاگرد را باید تقویت آرد تا مطابق . ى آنها ارائه دهدى براى آند و راه حلبين  پيششوند ىم
آید  ىى خوشش نمهيچ معلم. لم یاد گرفته خودش ابتكار عمل داشته باشدى آه از معاصول

ى است آه شاگردان به آنها همين سؤاالت سخت دقيقا چيزى  ول.ى از او بكنندسختسؤاالت 
» توانم عضوباشگاه مدرسمان بشوم؟ ىآیا م«پرسد  ىى از شما مى شاگرد مثال وقت.احتياج دارند

اش چيست و به  دانيد باشگاه مدرسهتوانيد او را آمك آنيد آه ب ىى مدهيد؟ وقت ىشما چه جواب م
» نه« مسلما این س،ال را به یك آلمه .گيرد ىقدر وقت شاگردان را مپردازد و چ ىى مچه امور

د همين مسائل را آه ممكن است عضو توان ىدر واقع معلم م. ى جواب دادشود فور ىنم» بله«یا 
شدن در باشگاه آنها را بوجود آورد با خود شاگرد درميان بگذارد تا او هم دراین امور فكرش 

  .درا به آار انداز
  

  ىخطر مسيحيت ماشين
دانند؛  ىى مى روحانایم آه خود را مسيحيان خيل  روبه رو شدهىهمه ما آم و بيش با اشخاص

دهد این را انجام بده و  ىى بيش نيست آه دستور مى در واقع مسيحيت آنها یك مذهب ماشينول
نها یافت نشود ى روبه رو شوند آه در فهرست آا  این اشخاص اگر با مسئله.آن را انجام نده

ى نبوده ى بكن و نكن چيز دیگراند جز مشت ى آه گرفتهچون تعليم. آرددانند چه آا باید  ىنم
ى خوب و بد پر واضح است آه هيچ فهرست آارها. مسيحيت آنها همين است و بس. است
نش ى به شاگرداچنين فهرستآند آگاهانه یا ناآگاهانه  ىى مى سعمعلمى وقت. تواند آامل باشد ىنم

   .شود ىى در تدریس خود مدیكته آند مرتكب اشتباه بزرگ
  

ى به شاگردان، تقدس را معلمان با دادن فهرستى بعض. موضوع تقدس را در نظر بگيرید
ى ى زندگى این آار معنى هستند آه به جاى آه معلماندر حال. آنند ىمحدود و محصور م

. آنند ىى در تعليم آنها مسيله خدمت بزرگدهند و به این و ىمتعادل مقدس را به شاگردان یاد م
دانند آه در مورد مشروب خوردن، رقصيدن، سيگار آشيدن، قمار  ىشاید جوانان ما خوب م

ى هست غير از اینها موارد زیادى  ول.آردن و سينما رفتن چطور قدوسيت خود را نگه دارند
جنس مخالف چگونه باید باشد و دانند رفتارشان نسبت به  ىمثال نم. دانند چه آار آنند ىآه نم

آیا تقصير آنهاست یا تقصير معلم آه یادشان نداده چطور ى  ول.شاید هم در این مورد گناه آنند
ى نيست آه معلم چند نمونه و مثال ذآر آند، بلكه  پس این آاف.ى مقدس باشندباید در هر مورد

  .ى شاگردان را آمك آندى یاد دهد آه در هر موردباید اصول
  
بله، ى آه در درس هست خطر دارد؟ ى به آار بستن حقيقتس آیا تأآيد بيش از حد به چگونگپ

ى غير ها ى قابل رؤیت مردم نبود، بلكه انگيزهى آارهاى مسيح تأآيدش روخطر دارد، عيس
آنيم اصل  ىآنيم آه فراموش م ىى آنقدر بر اعمال و رفتار تأآيد م ما گاه.قابل رؤیت درون آنها

ى مسيح اگر عيس. آند ىى مى درون انسان است آه او را وادار به چنين آارهایها زهى انگيآار



خوانيم؟  ىگفت آه در انجيل م ىها را م ها و مثال زیست آیا باز هم همان داستان ى ما مدر زمان
ى صحبت از ماهيگير و آشاورز، از ى به جاآرد ول ىهایش فرق نم البته مقصود و هدف مثال

ى و مجرد ارائه او هرگز حقيقت را به طور مجاز. زد ىه و آارمند اداره مثال مآارگر آارخان
 به همين جهت بود آه آنها را .داد ىداد، بلكه آن را به رفتار و آردار روزمره مردم ربط م ىنم

  .آميخت ىى زنده و روزمره درهم مها با مثال
  

نان به شاگردان یاد دهد آه را آن چى اصول مسيحتواند  ىمسئله این است آه چطور معلم م
. ى جویندى روزمره از آن یارجزو وجود آنها شود و آن را خوب بفهمند تا بتوانند در زندگ

ى شخصيت شاگرد دارد گزندى نيست بلكه نياز به سامسلما جواب این مرحله نيز آسان و فور
 آه با تى نيس ساختن شخصيت از طریق آموزش مثل ساختن ميز و صندل.ىآه آارست طوالن

اگر هم به فرض محال چنين بود باز . شود ىى مشخص و معين ميسر مبه آار بستن دستورالعمل
  .ى نبودبين آرد و قابل پيش ىنتيجه فرق م

  
  چه آار آرد؟ى عيس

او تا چه حد اصول خود را . ى مسيح آموختتوان از عيس ىبهترین راه حل این مسئله را م
  :؟ به سه نكته زیر توجه فرمایيدآرد ىى افراد تشریح و تعبير مبرا
  

آن چه  لهذا «: گفت ى به صراحت م.ى از تشریح اصول به زبان ساده ابا نداشتعيس -١
و تا تأآيد ) ٧:١٢ى مت(» خواهيد آه مردم به شما آنند، شما نيز به ایشان هم چنان آنيد

 هرگز آلمات). ٧: ٣یوحنا (» باید شما از سر نو مولود گردید«: داد ىدستور م
از دهان او بيرون ...»معموال«و » امكان دارد«، »احتماال«، »شاید«مشكوك مثل 

   .آمد ىنم
  

ى دهيد، باید خودتان هم پا ىم ى را به شاگردان یاداصلى وقت. ى نيستا ابراز اصول آار ساده
ى قائل ى بدهيد و استثناهایى در این اصول تخفيفاگر احيانا در آینده خواستيد آم. آن بایستيد

ى را نپذیرند دهند هيچ اصل ىها ترجيح م ىبه همين خاطر بعض. شود ىشوید وجدانتان ناراحت م
باید با توجه به موضع خودش هر چه به نظرش ها معتقدند آه هر شخص   این.و تأآيد نكنند

ى آه شاگردان در آليسا ى اصولدهد آه یادآور ىتجربه نشان مى  ول.رسد انجام دهد ىمناسب م
آه به خود ى  جوان.ى آننداعث شده آه از گناه دوراند، ب ى یاد گرفتهدین مسيحآه از وال

ى از گناهان و خطایا خود را دور از بسيار» آرد؟ ىى من بود چه ماگر مسيح به جا«: گوید ىم
ى قوانين ى هر موضوع آوچك البته برا.آرد ى مسيح هرگز از گفتن اصول ابا نم.دارد ىنگه م

ى ى مهم زندگها  جنبهى درموردو ما هم نباید این آار را بكنيم ولگذاشت ى نسخت و ابد
ى را به شاگردان پس شما هم درآنجا آه الزم باشد اصول امروز. ى استدستورات او ابد

  .زد و تأآيد آنيد گوش
  

  :نمود ىى مآرد، بلكه به دو طریق آن را پيگير ىى به بيان اصول اآتفا نمعيس -٢
ى را آه او به ى مردم اصولى حادوقتها در موقعيت. تقاداتش بودنخست، اعمال او نمایشگر اع

مثال واآنش او نسبت به تاجران و (آرد  ىگذاشتند، او با شدت عمل م ىآنها معتقد بود زیر پا م
آرد  ىمى زندگى او مطابق آن اصول صحبت و حقيقت). ١۶-١۴: ٢صرافان در هيكل، یوحنا 

  .داد ىبه مردم یاد مآه خود 
داد، تعداد قابل  ىى نشان مآرد نمونه و مثال آاف ىى آه وضع مى اصول هميشه برادوم، او

: از او پرسيدندى  وقت.ى این واقعيت استها و امثال او در تعليمش گویا مالحظه داستان
» ى است آه محتاج به آمك تو باشدهمسایه تو آس«: ى نگفتاو فور» همسایه من آيست؟«



و را تعریف آرد تا در ذهن شنوندگانش این اصل را به طور ى نيكبلكه داستان جالب سامر
  ).٣٧-٣٠: ١لوقا (زنده نقش نماید 

  
ى آه به آنها یاد آرد آه چرا مطابق اصول ىى هرگز شاگردانش را سرزنش نمعيس -٣

آرد بلكه این مردم  ى او هرگز اصولش را به مردم تحميل نم.آنند ىى نمداده زندگ
 فقط در یك مورد .شتافتند ىدیدند به طرف او م ىد مى در خوى احتاجبودند آه وقت

ى مت (ى آمبود ایمانشان بودآرد و آن بر رو ىم بينيم آه او شاگردانش را سرزنش ىم
 از .گرفت آه چرا آامل نيستيد ىى هرگز از آنها ایراد نمول) ٨: ١۶، ٢٨: ٨، ٣٠:۶

آرد او  ى مى از اوى مثل حاآم جوان ثروتمند سؤال صریحى شخصطرف دیگر وقت
ى نكرده بود، ى راهنمایى آه تقاضا او هرگز به آس.داد ىهم با صراحت آامل جواب م

  .داد ىپند و نصيحت نم
  

ى باشد آه به ما آمك آند بدانيم  شاید بهترین راهنمای.ى مهم است و نباید از یاد برداین نكته خيل
 او حقيقت را با .داد ىبط مى شاگردان رى خصوصى مسيح تا چه حد تعليم خود را به زندگعيس

ى آه به ذهن و سطح درك ها و امثال تا حد  از داستان.داد ىجدیت و هدایت از خدا تعليم م
ى  هرگز جزئيات انجام دادن این حقایق را به زندگى ول.آرد ىشاگردان نزدیك باشد استفاده م

ى ول) ١١: ٨یوحنا (» برو و دیگر گناه مكن«:  او به زن بدآاره فرمود.آند ىميل نماشخاص تح
آه این دانست  ىاو م. »...ىى باید چنين و چنان بكنكنى دیگر گناه نخواه ىاگر م«: دیگر نگفت

  . به عده خودش استزن اصل را درك آرده و انجام دادن آن اصل 
  

آنيد بين شاگردان  ىها فكر نم در عرض این سال. مسيح سه سال و نيم با شاگردان بودى عيس
يده باشند؟ خواسته باشند خودشان را از بقيه جلوتر تاده باشد؟ همدیگر را رنجى افاختالف

ر مقابل این ى مسيح د آرده باشند؟ عيسىبياندازند؟ با طعنه و متلك همدیگر را عصبان
برتولما بس است دیگر «: توانست آنها را سرزنش آند و مثال بگوید ىى ناخوشایند مرفتارها

 ىول. »شمعون به دیگران هم فرصت بده تا حرفشان را بزنند«، »اینقدر توما را اذیت نكن
ى خود ى انسانها درمورد یعقوب و یوحنا نيز آه دنبال خواستهى  حت.ى نكردهرگز چنين آار

،او هرگز  )۴٠-٣۵: ١٠مرقس (ى داشته باشند ى مخصوصخواستند در ملكوت جا ىبودند و م
آنان را به آار گرفت تا یك اصل درمورد ملكوت بلكه این خواهش . آنها را با اسم توبيخ نكرد
ى خود بایست آن اصل را در زندگ ى  و بعد خود شاگردان بودند آه مخدا به شاگردان یاد دهد

توان فهميد درمورد  ىى بزرگساالن بود نمى مسيح منحصرا براچون تعليمات عيس. اجرا آنند
ها  رسد آه او درمورد بچه ى نظر مبهى  ول.برد ىى را به آار مى مسيح چه روشها عيس بچه

ى آه قابل درك آنها باشد های ى واضح و مثالها داد و نمونه ىى در روش خود تغيير مشاید آم
  .گفت ىم
  

  از جزء به آل و بالعكس
 بعد آه فهميدند .توانند حقيقت را بهتر بفهمند ىاز یك نظر، شاگردان بوسيله مثال و نمونه م

ى اصل بدست آمد آن را مجددا ى خود بسازند وقتى برالدهند و اصى بقادرند به آن صورت آل
تعليم و تدریس عالوه بر این آه معلومات شاگردان را . آنند ىمى پياده ى در زندگبه شكل عمل

حالت پویا و ى  یعن.ى شاگردان را تغيير دهد و بتواند زندگم بخش باشدا، باید الهآند ىزیاد م
         .ته باشدى داشانقالب



  آموزش به روش مسيح
  جان گارلوك: نوشته
  ىسارو خاچيك: اقتباس

  
  ى؟مثبت يا منف: فصل هفتم

  
رسيد، ناراحت  ىم» ال«ى را بخواند آه بلندترين نت آن به ى مجبور بود آهنگى وقتا خواننده

ى بنوازد تا تر ى را از گام پايينهاي خواست چنين آهنگ ىاو هميشه از پيانيست خود م. شد ىم
ى ى او فقط جنبه روانى برده بود آه ناراحتپيانيست پ. تجاوز نكند» سل«رين نت آن از بلندت

ى آن در دارد يك روز آه هنگام تمرين آهنگ را از گام پايين شروع آرده بود، در هنگام اجرا
آهنگ به ى وقت. مقابل جمعيت بدون اين آه سوليست متوجه شود آهنگ را از گام باال نواخت

ما هم اين ! ى آن را اجرا آرد آه همه لذت بردندى دلكش، سوليست با چنان صدارسيد» ال«نت 
ى ما دشوار نيست، فقط به خودمان تلقين هست آه انجام دادنش براى آارهاي. ى هستيمطور
اگر . آند ىى مى بازدر اين جا اعتماد به نفس نقش اساس. ايم آه ما قادر به انجام آن نيستيم آرده

  .خوريم ىى اگر بترسيم، شكست مشويم ول ىشيم، موفق مپشتكار داشته با
  

  قدرت محدود
مثبت فكر آردن است و اتفاقا گويند اين يك نوع  ىبه اين نوع طرز فكر اعتماد ندارند و مى برخ

ى آِيد آه موفقيت در آنها تنها به همين جنبه مثبت فكر آردن بستگ ىى پيش ممواردى در زندگ
. آار محال را انجام دادتوان هر  ىن نيست آه با مثبت فكر آردن مالبته منظور ايى  ول.دارد

ى ا بين باشد؛ فايده را اجرا آند هرقدر هم خوش» ال«ى آه عمال صدايش نتواند نت ا خواننده
ى است با قدرت، به اضافه مثبت فكر آردن مساو. اول بايد قدرت الزم موجود باشد.ندارد
آيد؟  ىمگر بوسيله تمرين و پرورش استعداد به دست نمى ى قدرت انجام آارحتى ول. ىپيروز

ى را اجرا توان آهنگ ىقدر راحت م ى آه اينا  خواننده.پس باز هم به مثبت فكر آردن نياز است
 پس بدون مثبت .تواند ياد بگيرد و بخواند ى آه مى آار به طور مثبت فكر آرده آند در ابتدا
  . اين درموارد ديگر نيز صادق استى را شروع آرد وتوان آار ىفكر آردن نم

  
  ىقدرت واقع
ى است آه بايد در آخر ى نه فقط عنصربين شود آه اعتماد به نفس يا خوش ىپس معلوم م

مثبت فكر . ى باشددهنده شخصيت بشر عناصر ديگر قرار بگيرد بلكه جزء عناصر اوليه تشكيل
در اين جاست آه . محدودى ى قدرتى در آن است، ولشك قدرت ىو ب! آردن چقدر خوب است

ى وجود دارد، اما در ايمان آوردن به  در ايمان آوردن قدرت.آيد ىامكان لغزش و اشتباه پيش م
ى ى دارد، وقتآه امراضشان ريشه روانى  آسان.ى نامحدود وجود داردت دارد قدرتآنچه واقعي

ى  در اين مورد هيچ فرق.اند توانند خوب شوند، خوب شده ىاند م اند آه فكر آرده ى رسيدهبه جاي
 ايمان به فالن قديس، عكس، مجسمه مقدسين، آليسا، .نكرده آه آنها به چه ايمان آورده باشند

اگر تن بيمار باشد تا عامل ى  ول.ى اين نوع ايمان محدود استول.. .ى اعجازانگيزشبان، دارو
ى از حوصله بحث اين آتاب ى الهالبته شفا. تواند بكند ىى نمين نرود اعتقاد او آارى از ببيمار

فقط اين است آه نشان بدهيم قدرت مثبت فكر آردن منظور از اين بحث دراين جا . خارج است
با قبول اين نكته . بدون شك محدود است) بدون توجه به عامل آن(ى يا ايمان صرف بين يا خوش

  .ى قرار دهيمررسى نيست، آن را از ديدگاه مسيحيت مورد بى آافآه مثبت فكر آردن به تنهاي
  

  دليل از آتاب مقدس



ى اثبات اين نظريه تفكر مثبت يافت، يا اين آه اين ى براا توان در آتاب مقدس آيه ىآيا اصوال م
هرچه «: نويسد ى است؟ پولس به فيليپيان م»ىمن درآورد«يك چيز مدرن و 

در ). ٨: ۴فيليپيان  (»درآنها تفكر آنيد...و نيك نام است...جميل...پاك...عادل...مجيد...راست
اآثر گفتار . واقع فرق بزرگ تعليمات مسيح و انبياء در اين بود آه تعليمات مسيح مثبت بود

او هرگز درصدد ). ٢١: ١١ى مت(آرد  ىى صحبت مى به ندرت منفمسيح جنبه مثبت داشت، ول
 آردند ىمبلكه برعكس هرگاه شاگردانش يا ديگران، مردم را محكوم . محكوم آردن مردم نبود

، زن )٣٠-۵: ۴يوحنا (ى  مثال، زن سامر.داد ىى و تسكينشان مشتافت و دلدار ىبه آمكشان م
  ).١٠-١: ١٩لوقا (ى و زآ) ١۴-١: ١٨لوقا (، باجگير در هيكل )١١-٣: ٨يوحنا (بدآاره 

  
آه مورد آه پسندش بود چندان ى ى آه مسيح مخالفش بود با فهرست آارهايشايد طومار آارهاي

. دنگذار ىى نمى منف اما او وقتش را با عنوان آردن چيزها.ى از نظر قد و اندازه نداشتتتفاو
ى، رسومات ى، تظاهر به ديندارى تند او برضد اين آارها نبود بلكه عليه رياآارها خطابه

ى يا ى را موضوع سخنراناو هرگز ضعف آس.  به خداىاحترام ىى و بروح مذهب ىب
). ٢۵ -٢٣: ١٨ى مت(انصاف است  ى بآار  تنها استثناء داستان خدمت.ددا ىش قرار نمهاي داستان
  )٣٧-٣٠: ١٠ى نيكو لوقا سامر(ى دوست انسان
، عمل نه )١۴ -١٠: ١٨ل لوقا  باجگير در هيك(ى، فروتن)٨ -۵: ١١لوقا (در دعا ى پشتكار
ورد م) ۴ -١: ٢١زن، لوقا  هديه بيوه(ى دست ، گشاده)٣١-٢٨: ٢١ى دو فرزند، مت(حرف 

ى، ى هست آه ستايش او را از توبه، پشيمان باز آيات ديگر.ى مسيح بودستايش و مدح عيس
ى او به آهنگ توان گفت آهنگ صدا ىهم رفته مى  رو.دهد ىتواضع، جديت و ايمان نشان م

   ! ماند تا يك دادستان ىى يك وآيل مدافع مصدا
  

مان گناه و شرارت مثل زمان ما بيداد آنيد دليل اين آار مسيح اين بود آه آن ز ىآيا فكر نم
ى و استثمار و دار عصر مسيح، عصر عصيان بود، عصر برده. آرد؟ نه، اين طور نيست ىنم

ى برا. ى بودآش ى، عصر باج و خراج و بهرهى و مذهب و تعصب ملى، نژادپرستىفساد سياس
آار را نكرد؟ و يا به پس چرا اين . ى و تكفير آندى آسان بود عاملين اين فجايع را نهاو خيل

  ها خاتمه دهد؟ ىعدالت ىى قيام نكرد؟ چرا انقالب نكر تا به اين بزبان امروز
  

  چرا مسيح مثبت بود؟
ى خود را آرد، شما هم بايد وقت و انرژ ىى با اجتماع نمبه همان دليل آه مسيح مبارزه منف

و خود را آنيد  ىى مى مبارزه منف چون وقت.ى جامعه خود نكنيدى منفزياد صرف چيزها
برد و ابتكار عمل را  ىى مى شما پى به موقعيت جنگدهيد؛ شيطان به راحت ىنشان م» مخالف«

ى دفاع آردن، بودن يعن» مخالف «.آند ىگيرد و مبارزه را به نفع خود تمام م ىاز دست شما م
ح را شيطان اين بود آه مسيى  آرزو.ى عمل آردنالعمل نشان دادن به جا جواب دادن، عكس

توانست مسيح را مجبور  ى اگر شيطان م.العمل نشان دهد وادار آند در برابر عمل خودش عكس
ها را  ى مسيح هميشه چنين وسوسهول! ، نانش تو روغن بودبه مبارزه عليه دولت ظالم روم بكند

اين ).١٧ -١۴: ١٢به داستان خيريه دادن رجوع آنيد، مرقس  (آرد ىبا قاطعيت از خود دور م
آشد آه  ىى مى است، آه طرف مبارزه رقيبش را به بحث پيرامون موضوع حقه آثيف قديميك

 قدرت مثبت .خودش مطرح آرده، تا هرگز فرصت به او ندهد موضوع خودش را مطرح آند
آند،  ىى است آه مثبت عمل م دور مبارزه هميشه در دست آس.ى بودن استبودن بيشتر از منف

   .دهد ىى نشان مالعمل منف  عكس،ى آه تنها مقابل عملنه آس
  

  مثبت باشيد



 تعليم مثبت و سازنده تأثير .ى بكندى آمك بزرگتواند به شما معلم آانون شاد ىاين اصل مسلم م
آنيد خود به  ىى مثبت صحبت مى از چيزالبته اغلب وقت. ىى خواهد بخشيد تا تعليم منفبهتر
ى ول. ى بودن را از تعليم حذف آردفشود من ىهرگز نم. آنيد ىى مى را نفچيز ديگر خود

ى  رو.ى صورت گيردى، عاقالنه و با خردانديشى موضوعمنظور اين است آه تأآيد رو
ى مثال در مورد تعاليم اساس. ى از بين خواهند رفتى منفأآيد آنيد و چيزهاى مثبت تچيزها

ردو داشته باشيم،  اعتقاد راسخ به وجود هبهتر است، بر وجود بهشت تأآيد آرد تا جهنم، گرچه
  . به تجربه ثابت شده آه تشويق بيشتر از تنبيه در تربيت آودآان مؤثر است

ى از آليساها و ذآر  اين مورد در اين جا مناسب است آه سر آالس نبايد وقت خود را با بدگوي
ى غلط ها اگر ما بر ضد عقايد و فرقه«: پرسند ىى مبعضى  ول.مذاهب ديگر صرف آرد

  »توانند بفهمند آدام درست است؟ ى مردم از آجامصحبت نكنيم،
  

  ى نداشته باشيدبا عقايد غلط آار
افتد آنقدر وقت صرف تحقيق عقايد غلط  ىاتفاق مى گاه. ى استى تز دروغ، راستبهترين آنت

تواند تمام عقايد غلط  ىى نمهرگز آس. عليم صحيح آدام بودداند ت ىشود؛ آهدر آخر انسان نم ىم
توان حقيقت را آنقدر تأآيد آرد آه  ىى مشاگردان بشناساندتا از آنها برحذر باشند ولدنيا را به 

ى تشخيص دهند آه اين غير از حقيقت ى شاگردان با عقايد دروغ رو به رو بشوند فوروقت
ى مثبت، درواقع وجود منف.ى، هر دو الزم استپس نتيجه، اين آه طرز فكر مثبت و منف. است

ى آن چه تر آن است آه تأآيد رو با توجه به روش مسيح، سالمى ول. لعكسآندو با ىرا ثابت م
عمل نشان . موافق باشيد نه مخالف. باشيد ىگيرد تا آن چه مخالف آن م ىموافقش هستيد انجام م

   .ى را نگيريد، آمك آنيد پيشرفت اصيل به هدف برسدپيشرفت چيزى  جلو.العمل دهيد نه عكس
  

ى، طرز فكر مثبت درباره ر آردن درمورد عقايد و موضوع درستر از مثبت فك شايد مهم
آنها هستيد نه » له«آنيد آه شاگردانتان مطمئن شوند شما ى آار. خوود شاگرد مهم باشد

توانيد، و  ىى را انتخاب آنيد آه متوانيد طرف آنها باشيد موارد ى اگر درهمه چيز نم.شان عليه
 شاگردان بويژه خردساالن، هميشه نياز دارند .رشان هستيدبگذاريد آنها هم بدانند آه شما طرفدا

تر از اين نيست آه شاگرد احساس   بهتر و شيرينىفدارشان هست و احساسى طربفهمند آه آس
      .آند معلمش طرف اوست



  آموزش به روش مسيح
  جان گارلوك: نوشته
  ىسارو خاچيك: اقتباس

  
  گير يا ساده؟ چشم: فصل هشتم

  
ى  تا به حال آس.آرد ىى ایستاده بود و موعظه مى غربى افریقاى از روستاها در یكىميسيونر

ى ى بوميان آن منطقه آامال تازگى نكرده بود و عمل این ميسيونر برادر آن روستا چنين آار
 .ى فراوان چشم به واعظ دوخته بودند موعظه یك ساعت طول آشيد و مردم با آنجكاو.داشت

تر نقشه نجات را قدم  آرد هرچه واضح ىى مميسيونر آه از تئجه مردم به هيجان آمده بود سع
ى آه سرانجام موعظه به پایان رسيد و ميسيونر خواست آسان. ى آنها تشریح آندبه قدم برا

آقا تمام این مدت آه شما صحبت « : ى از بوميان بلند شدو پرسيدیكى  فور.سؤال دارند بپرسند
  .»ى تهيه آنيدى قشنگها اید چنين آفش آردم شما از آجا توانسته ىآردید من داشتم فكر م ىم
  

  گيرند؟ ىربط از آجا سرچشمه م ىى بها سؤال
ى  نيز با چنين سؤاالتشود، اغلب سرآالس خودمان ىربط فقط در افریقا پرسيده نم ىى بها سؤال

آه به درس خوب گوش افتد؟ آیا تقصير شاگرد است  ىچرا این اتفاق مى  ول.شویم ىرو به رو م
  : زیر توجه آنيدى به دالیل احتمال.اند؟ نه، این تنها دليل نيست نداده

  
این حقيقت ثابت شده است آه ارتباط . ممكن  است شاگرد منظور شما را نفهميده باشد -١

ى فعل و این رابطه یكسر. ى دربين باشدگيرد آه رابط ىى انجام م دو نفر وقتى بينفكر
ى آه از فرستنده صادر شده بوسيله شخص انفعاالت است آه باید صورت گيرد تا پيام

این فعل و انفعاالت عبارتند از تبدیل پيام به عالئم، انتقال عالئم به . گيرنده دریافت شود
ى آه قابل درك له گيرنده، تبدیل مجدد عالئم به مفهومشخص گيرنده، دریافت آن بوسي

ى ایجاد شود، ارتباط برقرار ا در هر یك از این مراحل وقفهى وقت .گيرنده باشد
  .شود ىنم

شاید شاگرد . ها و نظرات شما فرق داشته باشد ممكن است هدف ونظرات او با هدف -٢
ى را دارد یك رشته فكرامكان . متوجه نباشد هدف شما از فالن درس یا مطلب چيست

 . هدایت شودىبه یك مسير دیگرى آند و ، پيگيرآه اصال مورد نظر شما نيست
. ى آشيده شده باشد آه شما از آن اطالع نداریدامكان دارد حواسش به عناصر فرع -٣

اگر این . داستانش را خواندید، این مورد پيش آمده بودى آه در باال درمورد ميسيونر
آرد، حواس شنوندگان به  ىى مى معرفاش خودش را آم ىنشخص قبل از سخنرا

 . شد ىهایش جلب نم آفش
ى مختلف این آتاب عنوان و ها درفصل)  درباال١شماره (از مشكالت ایجاد ارتباط ى قسمت

 پس حاال به بحث . بحث آردیم۴را در فصل ) ٢شماره (ها  اختالف در هدف. بحث شده است
  .پردازیم ى م٣درباره شماره 

  
  ى نبودى عيسى برانتيجه نامطلوب مانع

ى رو به رو بود؟ الته آه نه آن استاد بزرگ خوب  آموزشى مسيح هم با چنين مسئلهآیا عيس
ى آه او به ى درباره اصول آموزششمار ىى بها تا به حال آتاب. دانست چطور باید تعليم داد ىم

ى آه ا ى هميشه به نتيجهيسى نيست آه عاین بدان معنى ول. گرفت نوشته شده است ىآار م
ى او راهش را گرفت و خواست آن حاك جوان ثروتمند برنگردد ول ىرسيد؛ او م ىخواست م ىم



داد،  ىخواست فریسيان از این آه در روز سبت مردم را شفا م ىاو م). ٢٢: ١٠مرقس (رفت 
دانست آه  ى او م).١۴: ١٣لوقا (ى این طور نشد راحت نشوند و او را آزاد بگذارند، ولنا

انتخاب انسان ى  آزاد.باشند ىى از آنها متنفر متفاوت هستند و حت ىى نسبت به تعليمات او ببعض
ى مسيح خودش عيسى  ول.آنند ىى رد مآنند و برخ ىى قبول مى است آه برخبه همين معن

  .ى را رد خواهد آردى قبول و چه آساندانست چه آسان ىم
  

  آموزش آگاهانه
باید ى  ول.ى خواهد افتادما آه مسيح نيستيم آه از قبل بتوانيم بدانيم چه اتفاقشاید بگویيد خوب 

ى صورت ها تصادف اغلب تدریس. آوشش آنيم تا آنجا آه مقدور باشد نتيجه را حدس بزنيم
همان طور . گذرد ىها چه دارد م  چقدر خوب خواهد بود اگر بتوانيم بدانيم در تدریس.گيرد ىم

رت دیگر آموزش عبارت است ا به عب.»اي است هدایت شده تجربه«موزش آه قبال گفته شد، آ
توان  ىدر واقع م .دهنده آن معلم است ریز و سازمان ى شده آه برنامهریز ى برنامهاز یادگير

 او باید .ى اوستده آند، همين نقش سازمان ىى مى آه معلم به یادگيرترین آمك گفت بزرگ
ى را سازمان دهد و محيط و محل تدریس و ى آموزشها برنامه را طرح آند، افكار و روش

 هرچه تهيه و تشكيل این عوامل بهتر انجام .ى شاگردان را در نظر بگيردها عالئق و فعاليت
معلم باید بداند و آگاه باشد . ى رخنه خواهد آردى و ناآگاهگيرد، آمتر در امر آموزش ندانم آار

   .ترین اشكال و عيب یك معلم است هانه بزرگتدریس ناآگا. گيرد ىى انجام مآه یادگير
 در واقع در اآثر .ى ناآگاهانه فرق دارددر این جا الزم به تذآر است تدریس ناآگاهانه با یادگير
 این معلم است آه باید قدرت .ى نباشندموارد بهتر است شاگردان متوجه مراحل آموزش

  .ى از آن مرحله را داشته باشدتشخيص و آگاه
  

  يد بدانيدآنچه با
اگر آار او تنظيم و . درمورد معلم مصداق مخصوص دارد» معرفت قدرت است«ى مثل قدیم

ها معموال از  بازاریاب. ى است، پس او باید بداند و بشناسدسازمان دادن به مراحل یادگير
  :آنند ىاستفاده مفرمول زیر 

  ى خود را بشناسآاال -١
 خود را بشناس ى مشتر -٢
 روش خود را بشناس -٣
ى هستند شاگردان» ىمشتر«. ى استى مسيحنجات و راه زندگ» آاال«ى معلم آانون شاد ىبرا

ى گيرد تا آاال ىاو، روش تدریس است آه او در پيش م» روش«و . دهد ىآه او به آنها درس م
  .خود را ارائه دهد

  
  ى نيستآافى بازارياب

 گرچه نكات مشترك .انندد ىى مگرد یك  یك بازاریاب و فروشنده دورهبشارت را با آارى بعض
  :ى این دو توجه آنيدها  به فرق.ى هم هستهای ى فرقدراین دو وجود دارد، ول

  
ى یك ى براا چنين انگيزه. اغلب اوقات، انگيزه یك بازاریاب آسب موفقيت شخص است -١

، »خواهم مرا بهترین معلم بدانند ىم«  این آه فكر آنيد .معلم بسيار مخرب است
. توجه و عالقه مسيح هميشه به شاگردان بود نه به خودش. ى باشديحتواند روش مس ىنم
 .ى او درباره شاگردانش بودى اصلى نگراندر باغ جستيمانى حت

  



فروشد به هدفش رسيده و  ىاو آاالیش را مى وقت.  استى بازاریاب آوتاه مدتها هدف -٢
ان را دادید، شما آه معلم هستيد، بعد از این آه درستى  ول.آارش انجام یافته است

ى است تدریس آار. »آارم تمام شد «د بگویيديتوان ىآارتان با شاگردان تمام نشده و نم
  .العمر  ساعته و مادام٢۴

  
ممكن است شما هم در حين آار . گيرد ىبازاریاب معموال در چنين آار مزد خود را م -٣

برسيد به شما ى به آسمان ى شما در آخر آار وقتى پاداش اصلتشویق و تقدیر شوید، ول
 .داده خواهد شد

  
او معموال بعد از عقد قرارداد یا ى آاال. ناپذیر است ى جبرانا آار بازاریاب تا اندازه -۴

شما ى ول. ى از آن خوشش بياید چه خوشش نيایدشود، چه مشتر ىفروش پس گرفته نم
 باید خواست و عالقه شاگردان را.ى هستيد، نباید یك طرفه فكر آنيدآه معلم آانون شاد

 .ت لزوم در روش آار خود تجدید نظر به عمل آوریددر نظر بگيرید و در صور
  

او باید هميشه . عامل مشترك در چهار مورد باال، توجه و عالقه صادقانه معلم به آارش است
  .ى نقش خودش استى داشته باشد آه وراآگاه و هوشيار باشد و دید بلند و وسيع

  
  دو نوع پيشرفت

توان انتظار داشت آارش را هميشه و در اوج  ىى باشد، دیگر نم واقعا آار دائماگر آار معلم
. واال خاصيتش را از دست خواهد دادى باشد،تواند دائم ىتأآيد نم. احساسات و نمایش انجام دهد

   :شاگرد عمال به دو طریق ممكن است پيشرفت آند. بدون وجود دره آوه نمایان نخواهد شد
  

ى است آه او بعدا از آنها یاد خواهد اینها همان تجربيات: ىنده استثنايبوسيله تجربيات ز -١
ى آمدها این پيش.»ى در من اثر آردآید این موضوع خيل ىیادم م«آرد و خواهد گفت 

ى آه ، به طوردنشو ىرشد و بلوغ مى و مؤثر هستند آه باعث جهش به طرف استثنای
ها نقش  ى این جهشى روحانزندگ در .ماند ىى نمى باققبلشاگرد دیگر همان شخص 

ى به القدس جواب مخصوص  تولد تازه پر شدن از روح.آنند ىى را ایفا مبسيار مهم
ى فرد آه تأثير ى روحانى است در زندگى نظير آنها، هر یك جهشدعا، وقف عوامل

  .گذارد ىى در او مفراوان
  

ى آه به تدریج نند گلما. دار باال فرق دارد این با تجربيات جهش: ىبوسيله رشد تدريج -٢
شود، شاگرد نيز نياز به زمان دارد تا رشد آند و بتواند قدم به قدم به دانش خود  ىباز م

ى با مطالعه آتاب مقدس، ى شاگرد، این رشد تدریجى روحاندر زندگ. بيافزاید
 این  در.آید ىانكار نفس و انضباط نقش به وجود مرازگاهان، تصميمات آوچك، دعا، 

رسد و باز در همين مورد  ىاز آن به آمترین حد خود مى شاگرد مرحله است آه آگاه
ى را صرف آند نباید مطالب را با یك است آه معلم باید با صبر و حوصله وقت زیاد

ى به شاگرد تزریق آند، بلكه با یك فشار برابر به ضربه، با یك جرقه، با یك حرآت آن
  .ن را به شاگرد یاد دهدتدریج و با متانت و تأمل آ

  
  

  آند و مطمئن
ى ها برد؟ البته جهش ىى را در تعليم خود به آار نمآیا خود مسيح هم همين روش تدریج

ى  ول.ى نيز مانند تبدیل صورت مسيح، معجزات او، و موعظه سر آوه وجود داشتاستثنای



گویند  ىاین را م. داد ىرفت و تعليم م ى نيز بود آه مسيح با حوصله با شاگردانش راه مىزمان
ى و بدون این ى با سادگگير نيست، ول این نوع تعليم پر سر و صدا و چشم. ىتعليم دقيق و آار

ى وجود ندارد ا هيچ نشانه. دهد ىآه شاگرد متوجه شود حقایق را به بهترین نحو به شاگرد یاد م
ى  حت.آردند ىدداشت میاآه ثابت آند شاگردان مسيح، سخنان و تعليمات او را هنگام ارائه 

ى  شاگردان با یادآور.ها بعد از صعود مسيح تحریر یافت ى است آه سالهای اناجيل نوشته
  .ى در آنها بخشيده بودگذشته توانستند آنها را بنویسند، چون تعليم مسيح اثر عميق

  
  منظور فقط جلب توجه نيست

آه دروجود انسان اثر عميق ى، ى وقایع استثنایرا به جا» گير چشم«اختصار، واژه ى برا
سر و صدا و  ىى نوع برا برا» ساده«بریم و آلمه  ىگذارند مثل تولد تازه و غيره به آار م ىم

بينيم چه  ى پس م.بيشتر متوجه معجزات او بود» گير چشم«در خدمات مسيح جنبه . ىدائم
ت آه مسيح یك اصل مهم در این مورد اس. ى بين معجزات و تعليمات مسيح وجود داشتربط

 البته مردم خود به خود با . خودش بكشد سمتآرد تا بوسيله آن مردم را به ىهرگز معجزات نم
آرد تا  ىى نبود آه مسيح مخصوصا معجزه مى این بدان معنشدند ول ىدیدن معجزات جذب م

ت تفاو ىآه با دیدن معجزه جذب آن نشود و بشود  ىپيدا مى در دنيا آمتر آس. آنها را صيد آند
الطبيعه چه در زمان مسيح وچه در زمان ما هميشه باعث  العاده و مافوق خارقى  آارها.بماند

  .شود ىجذب مردم م
  

  نقش معجزات در تعليم مسيح
ى از دارد این است آه چرا او بعض ىآه درمورد معجزات مسيح انسان را به تعجب وا مى چيز
گفت و  ىى نمى چيزبه بعض. ى نزنندد حرفداد در آن مور ىیافتند، دستور م ىى آه شفا مآسان
. ى آنها چه آار آرده استآرد شهادت بدهند و بگویند مسيح برا ىى دیگر را تشویق مبعض

ى خدمت و رسالت خود مردم صرفا به خواست در ابتدا ىشاید دليل این آار او این بود آه نم
و را قبول آردند دیگر ى به عنوان استاد اوقتى ول. خاطر معجزه به طرف او آشيده شوند

 آه انگيزه مردم آنها را از یكدیگر متمایز دانست ى مسيح م.آرد ىى ایجاد نممعجزاتش مشكل
ى آرد احتماال به چيز دیگر ىى ماز مسيح پيروى آه فقط به خاطر معجزات  شخص.سازد ىم

 به صورت  تعليمات بایدى این آه مقاصدش جامه عمل بپوشد،دانست برا ىاو م. داد ىاهميت نم
   .»گير چشم«، نه گيرد انجام» ساده«ى و دائم

  
ى تشكيل شده آه در دنيا هست آه از افرادى آليساهای. امروز هم وضع به همان صورت است

ى از این افراد ممكن است ى آماشخاص خيل. گير هستند العاده و چشم ى خارقعاشق رویدادها
البته منظور از . ى شوندو مسيحيان بالغى رشد آنند ى و منظمى و دائمدر اثر تعليمات قو

دليل .  نقش داشته باشندیداى دیگر معجزات نب در چنين وضعت آهسى این نيتعليمات دائم
داد  ى بلكه اجازه م.خواست مردم را جذب آند ىمعجزات مسيح این نبود آه به این وسيله م

 در نظر .به دنيا نشان دهدرا » پدر«ى دیگر زندگيش ها معجزات انجام شود تا همراه با جنبه
 در .ى آامل داشتهماهنگ» پدر«با چون او بوسيله ایمان . مسيح، شفا یك جنبه خدمتش بود

 به همين ترتيب تعليمات او نيز از .افتاد تا امروز در خدمت ما ىخدمت او شفا بيشتر اتفاق م
  .تر بود تعليمات ما بزرگ

  
  ىگيرتر از متن اصل حاشيه چشم
ى، ى آه استثنای هر چيز.خود را حفظ آند» گير چشم«آند جنبه  ىى م مذهب سعدر قرن بيستم

ى ى آه سعهای هستند گروه. دهد ىالعاده، جالب و جذاب است آن را به خود اختصاص م خارق



ى ى شكوه از دست رفته روحانبه جاى ى انسانگير مذهب خود را، با نيرو آنند جنبه چشم ىم
ى آنند آه توجه مردم را به ى ناپذیر خود آارى خستگها با آوششخواهند  ىآنها م. قرار دهند

ى ممكن است صرفا به خاطر تنوع یا جلب توجه ى هم گاه معلمان آانون شاد.خود جلب نمایند
  .ى در سر آالس بكنند آه هيچ مربوط به درس و هدف درس نباشدآارهای

  
  ى بايد در حاشيه باشدوسايل آموزش

منظور از آابرد صحيح، . را بداندى ى و بصرحيح وسایل سمعى باید آاربرد صهر معلم
توجه شما را به چند . باشد ىى، وقت و مدت استفاده از آن و غيره مشآموز ى وسایلچگونگ

ى این سؤاالت ى و بصرى درمورد وسایل سمع هر معلم.آنيم ىنكته زیر در این مورد جلب م
  :را از خود بكند

  
باشد، مربوط به  ىى درس مى مربوط به موضوع عموملآیا عالوه براین آه به طور آ -١

  گردد؟ ىخواهيم آن را یاد دهيم م ىى آه منكته مخصوص
 تواند آمكم آند و بيشترین استفاده را از وقت بكنم؟ ىى است آه ما آیا این بهترین وسيله -٢
ى را خوب بفهمند و بيش از حد توجهشان به آند مطلب اصل ىآیا به شاگردان آمك م -٣

 ى آنها دارد جلب نشود؟ى آه بران وسيله و تازگخود آ
ى مورد ى وسيله آموزشتوانيد رو ىاگر جوابتان به سه سؤال باال مثبت باشد، در آن صورت م

   .نظرتان حساب آنيد
  

گير و جذاب باشد و  ى چشمآن چه در سه اصل باال مشترك است؛ هرچه روش و وسيله آموزش
ى ارائه درس ى برادهد آه وسيله مناسب ىد، نشان مى آنبه عنوان روش و وسيله خودنمای

ى ى متن آن است آه طوربهترین موسيق. ماند ىى متن مروش و وسيله تدریس به موسيق. نيست
آند  ىى آه داستان داوود و جليات را تعریف ماگر معلم. اجرا شود آه شنونده متوجه آن نگردد

ت به وسط آالس پرت آند، شاگردان به ى نشان دادن شكست جليات خودش را در نقش جليابرا
 .ى درس شوند، رفتار مسخره معلم را به خاطر خواهند سپردى این آه متوجه نكته روحانجا
ى توجه شاگردان را به داوود و جليات جلب آند، در آارش موفق اگر معلم بتواند به نحوى ول

ى به آار بردیم در ه مفهوم خاصرا آه قبال ب» ساده«مناسبت نباشد اگر واژه  ى شاید ب.بوده است
تواند مفيد  ىم» گير چشم«باشد و نه » ساده«ى آه وسيله آموزش. اینجا نيز به آن اشاره آنيم

  .باشد
  

، بلكه نباید زیاد عجيب و غریب باشند، واال دنى نه فقط باید ساده و راحت باشابزار آموزش
ى گوناگون و  آند از وسایل آموزشىمعلم نباید سع. توجه شاگرد را به خود جلب خواهند آرد

شود نه خودش بتواند بر آنها مسلط شود و آنها را  ىچون این آار باعث م. متنوع استفاده آند
ى ى ساده و چيزهاى مسيح خيلى عيسابزار آموزش. ها به آنها عادت آنند بشناسد و نه بچه

  .چراغ و غيرهك، ى، روباه، نمتاك، درخت انجير، ماهى چمن، ها  سوسن.ى بودندمعمول
  

  ىى سنتابزار آموزش
  :توانيد در سر آالس استفاده آنيد عبارتند از ىى آه مترین ابزار آموزش ساده

  
. توان استفاده آرد ىى مثل مداد، ساعت، زنگ، نان و غيره ماز هر شيئ. ىى واقعشيئ -١

 .گرفتى یاد توان چيز ىى در دنيا مبينيد آه تقریبا از هر چيز ىى دقت آنيد ماگر آم
توان از تصویر آنها  ىآه آوردن آنها بر سر آالس ناممكن و مشكل باشد مى اشيای

  .استفاده آرد



  .ى استترین ابزار آموزش ترین و پرمصرف راحت. تخته سياه -٢
شود از آنها  ىى راحت مگيرد، اما در عوض خيل ىتهيه فلش آارت وقت م. فلش آارت -٣

ى آنها تطيل شكل در یك اندازه هستند آه روى مس اینها مقواها.سر آالس استفاده آرد
آشند و سر آالس آنها  ىى گوناگون مطابق موضوع درس مها ى ساده یا عكسها ىنقاش

 .دهند ىرا به شاگردان نشان م
آابردش در سر آالس مؤثر و مفيد ى  ول.خواهد ىتهيه این وسيله نيز وقت م. تخته فلنل -۴

 .ختلفاش م اش متوسط است و اندازه هزینه. است
  
ى اینها حداقل ابزارى ول. ى اضافه آردتوان وسيله دیگر نيز به این ليست ساده و ابتدای ىته مبال

باز این ى  ول.ىطتوان از آن استفاده آرددر ده و شهر و خانه و آليسا مآه در هر جا هستند 
        .باشد» يرگ چشم«یا » ساده«ى باید شما هستيد آه باید جواب بدهيد آه تا چه حد ابزار آموزش

 


